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Ordinária da 17ª Legislatura

17.9.2011 973
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31.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.9.2011 976

31.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

17.9.2011 977



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
1º.9.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

3.9.2011 311

1º.9.2011 30ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais - CBMMG -

pelo Centenário de sua

Fundação

6.9.2011 477

1º.9.2011 43ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.9.2011 684

1º.9.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.9.2011 686

1º.9.2011 44ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.9.2011 687

1º.9.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.9.2011 687



____________________________________________________________________________

1º.9.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.9.2011 978

1º.9.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa
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6.9.2011 16ª Reunião Ordinária da
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____________________________________________________________________________

Legislatura
6.9.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.9.2011 1032

8.9.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.9.2011 673

8.9.2011 31ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Solenidade de

Posse do Sr. Pedro Ivo

Ferreira Caminhas

10.9.2011 673

8.9.2011 45ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.9.2011 675

 8.9.2011 46ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.9.2011 724

8.9.2011 16ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1589

12.9.2011 32ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

14.9.2011 705



____________________________________________________________________________

Destinada a Homenagear a

Empresa de Cimentos Liz

pelos 35 anos de

Inauguração de sua Fábrica

nos Municípios de

Vespasiano e Lagoa Santa
12.9.2011 2ª Reunião Especial da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.9.2011 986

12.9.2011 47ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.9.2011 987

13.9.2011 70ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.9.2011 739

13.9.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.9.2011 988

13.9.2011 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.9.2011 989

13.9.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

17.9.2011 991



____________________________________________________________________________

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
13.9.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.9.2011 1034

13.9.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.9.2011 1039

13.9.2011 21ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.9.2011 1590

13.9.2011 21ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1592

13.9.2011 21ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1593

13.9.2011 11ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

28.9.2011 1595



____________________________________________________________________________

Legislatura
14.9.2011 71ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.9.2011 864

14.9.2011 23ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.9.2011 947

14.9.2011 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.9.2011 992

14.9.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.9.2011 993

14.9.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.9.2011 995

14.9.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.9.2011 997

14.9.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.9.2011 1041

14.9.2011 5ª  Reunião Extraordinária da 28.9.2011 1597



____________________________________________________________________________

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
14.9.2011 14ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1598

14.9.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.9.2011 1600

14.9.2011 18ª  Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.9.2011 1601

14.9.2011 18ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1602

14.9.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.9.2011 1914

14.9.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.9.2011 1914



____________________________________________________________________________

15.9.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.9.2011 947

15.9.2011 33ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Município de Oliveira pelos

150 Anos de sua Fundação

20.9.2011 1015

15.9.2011 48ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.9.2011 1045

15.9.2011 49ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.9.2011 1046

15.9.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1603

15.9.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1604

15.9.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

28.9.2011 1606



____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
15.9.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1607

15.9.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1608

16.9.2011 50ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1609

16.9.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1609

19.9.2011 34ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais -

IPSM - pelo Centenário de

22.9.2011 1153



____________________________________________________________________________

sua Criação
19.9.2011 2ª Reunião Especial da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.9.2011 1612

19.9.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.9.2011 1613

20.9.2011 72ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.9.2011 1117

20.9.2011 Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.9.2011 1164

20.9.2011 24ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.9.2011 1236

20.9.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1614

20.9.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.9.2011 1615

20.9.2011 51ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

28.9.2011 1616



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
20.9.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1618

20.9.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.9.2011 1915

21.9.2011 73ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.9.2011 1215

21.9.2011 25ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.9.2011 1409

21.9.2011 26ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.9.2011 1413

21.9.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.9.2011 1620

21.9.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.9.2011 1622

21.9.2011 15ª Reunião Ordinária da 30.9.2011 1917



____________________________________________________________________________

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
21.9.2011 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.9.2011 1918

21.9.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.9.2011 1920

22.9.2011 74ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.9.2011 1365

22.9.2011 27ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.9.2011 1471

22.9.2011 28ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.9.2011 1478

23.9.2011 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.9.2011 1624

26.9.2011 5ª Reunião Especial da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

30.9.2011 1921



____________________________________________________________________________

Legislatura
27.9.2011 53ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.9.2011 1922

27.9.2011 54ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.9.2011 1923

28.9.2011 75ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.9.2011 1809
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2011

ATA

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

LEGISLATURA EM 30/8/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

Rogério Correia -  Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes.

Falta de Quórum

Às  14h15min,  a  lista  de  comparecimento  não  registra  a  existência  de  número

regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.121/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.121/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.609/2009,  institui  o  Selo

Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam a

integração das pessoas deficientes.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
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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 comento visa a instituir o Selo Empresa Inclusiva, com o objetivo

de reconhecer  iniciativas  empresariais  que favoreçam a inclusão e a  melhoria  na

qualidade de vida das pessoas com deficiência.

De acordo com a proposição, são consideradas iniciativas favoráveis à inclusão das

pessoas com deficiência, entre outras, a reserva de postos de trabalho específicos, a

capacitação  para  o  exercício  de  funções  de  maior  remuneração,  a  adoção  de

soluções  arquitetônicas  que  favoreçam  a  acessibilidade,  tanto  para  empregados

quanto para o público em geral, e a promoção ou o patrocínio de eventos culturais ou

desportivos dirigidos a esse segmento.

Importa destacar que,  de acordo com o Censo 2000,  cerca de 24,6 milhões de

brasileiros  apresentam algum tipo  de  deficiência,  o  que corresponde a  14,5% da

população  total.  A proporção  de  pessoas  com  deficiência  aumenta  com  a  idade,

passando de 4,3% entre crianças até 14 anos, para 54% entre pessoas com idade

superior a 65 anos.

Minas Gerais segue o padrão observado no restante do País. O Censo de 2000

apontou 2,6 milhões de pessoas com deficiência no Estado, o que corresponde a

14,9% da população. Entre as pessoas com deficiência, o maior grupo é daquelas

com deficiência visual (incapazes, com alguma ou grande dificuldade permanente de

enxergar), que totaliza 1,7 milhões de indivíduos. Pessoas com deficiência motora

(incapazes,  com alguma ou grande  dificuldade permanente  de  caminhar  ou  subir

escadas)  constituem outro grande grupo,  abrangendo mais  de 930 mil  indivíduos,

seguido do grupo de pessoas com deficiência auditiva (incapazes, com alguma ou

grande dificuldade permanente de ouvir), com mais de 660 mil indivíduos.

Independentemente da existência de vários subgrupos de acordo com o tipo de

deficiência,  as  pessoas  com  deficiência  formam  um  grande  grupo  que  lida  com

situação de desvantagem, comparativamente aos não deficientes. Como exemplo, o

percentual  de inativos entre pessoas com deficiência é de 52%, enquanto para a
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população em geral  esse percentual  é  de 32%,  e a renda média  do  trabalho  da

pessoa com deficiência é cerca de 17% inferior à das pessoas sem deficiência.

As  dificuldades  das  pessoas  com deficiência  podem ser  atenuadas  com  ações

proativas dos governos e da sociedade voltadas para a sua inclusão. Cumpre-nos

informar que, desde a Constituição Federal de 1988, uma série de leis foram editadas

no País, criando um arcabouço legal para a inclusão da pessoa com deficiência, a

exemplo da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas

portadoras  de  deficiência  e  sua  integração  social.  Em  1999,  o  governo  federal

publicou o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853 e dispõe sobre a Política

Nacional  para a  Integração da Pessoa Portadora  de Deficiência,  consolidando as

normas de proteção. Merece, ainda, destaque a Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91, que

estabelece  cotas  para  pessoas  com  deficiência  nas  empresas  –  em  seu  art.  93

estabelece que a empresa com 100 ou mais funcionários deve reservar de 2% a 5%

dos seus cargos para pessoas que sofreram acidentes de trabalho e passaram por

reabilitação ou para pessoas portadoras de deficiência.

Em âmbito estadual, destacam-se, entre um conjunto significativo de normas para a

proteção da pessoa com deficiência,  a  Lei  nº  13.799,  de  21/12/2000,  que dispõe

sobre a Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, e a

Lei nº 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas

com deficiência 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 legislação vigente está condizente com o paradigma da inclusão da pessoa com

deficiência, que tem orientado a intervenção pública na transformação dos ambientes

físicos e da mentalidade das pessoas, alterando uma realidade em que as diferenças

eram motivo de segregação.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição

em comento se fundamenta em sólida base jurídica. Propôs, no entanto, alterações

com o intuito de tornar mais clara a proposição, as quais resultaram no Substitutivo nº

1. Entendemos que os objetivos da Lei nº 18.009, de 7/1/2009, citada no parecer da

Comissão anterior, se assemelham aos objetivos do projeto em análise, mesmo que
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os  critérios  para  concessão  do  certificado  sejam  de  ordem  diversa  daqueles

constantes  no  projeto.  Sob  esse  entendimento  e  atendendo  ao  princípio  da

consolidação  das  leis,  consideramos  oportuna  e  conveniente  a  apresentação  do

Substitutivo  nº  2,  em que propomos inserir  o  conteúdo do projeto  em análise  na

mencionada lei,  ampliando o escopo do certificado de inclusão social  de modo a

incluir as ações inovadoras desenvolvidas por empresas voltadas para a inclusão da

pessoa com deficiência como passíveis de reconhecimento por meio do certificado.

Consideramos oportuno, ainda, acrescentar artigo à referida lei, criando o selo de

inclusão social. A criação do selo se justifica por distinguir no mercado as empresas

comprometidas  com  as  causas  sociais,  especialmente  em  relação  à  inclusão  da

pessoa com deficiência. O uso do selo, quando veiculado junto à marca da empresa,

agrega valor ao produto ou serviço, tornando-o mais atraente para consumidores que

atribuem importância a iniciativas de cunho social.

Com escopo  ampliado e  associado  ao  selo,  o  certificado de inclusão  social  se

fortalece  como instrumento  capaz  de  incentivar  as  ações  inovadoras  na  área  da

inclusão  da  pessoa  com  deficiência  por  empresas  e  outras  instituições.  Como

empresas  e  instituições  se  configuram  como  pessoas  jurídicas,  não  há  sentido

conferir  esse certificado à pessoa física, motivo pelo qual  propomos, por meio do

Substitutivo  nº  2,  a  exclusão  dessa  possibilidade  na  norma  a  ser  alterada.  O

reconhecimento da atuação de pessoa física seria mais apropriado com a concessão

de medalha em evento realizado periodicamente.

Como a concessão de selo e de certificado não tem caráter  de evento,  não se

justifica estabelecer prazo anual para a concessão do certificado, motivo pelo qual

propomos no Substitutivo nº 2 a exclusão do termo “anualmente” do art. 1º da Lei nº

18.009, de 2009.

Com a alteração da mencionada lei, consideramos que os objetivos do projeto em

análise serão atendidos e que serão estimuladas ações inovadoras para a inclusão

das pessoas com deficiência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.121/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do



61
____________________________________________________________________________

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o art. 1º da Lei nº 18.009, de 7 de janeiro de 2009, que institui o Certificado

de Inclusão Social, e institui o Selo Empresa Inclusiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 18.009, 7 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o Certificado de Inclusão Social, a ser concedido à pessoa

jurídica que:

I – contribuir para a viabilidade da autonomia tecnológica nacional, especialmente

por  meio do desenvolvimento de pesquisa ou trabalho experimental  no campo da

medicina preventiva e terapêutica, com a publicação e divulgação de seus resultados,

ou no campo da produção de equipamentos especializados destinados à pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida;

II – adotar iniciativas favoráveis à inclusão das pessoas com deficiência como, entre

outras, a reserva de postos de trabalho específicos, a capacitação para o exercício de

funções de maior remuneração, a adoção de soluções arquitetônicas que favoreçam

a acessibilidade, tanto para empregados como para o público em geral, e a promoção

ou o patrocínio de eventos culturais ou desportivos dirigidos a essas pessoas.

§ 1º – O certificado de que trata esta lei será concedido pelo Governador do Estado,

ouvidos os Conselhos Estaduais  de Defesa dos Direitos  da Pessoa Portadora de

Deficiência e do Idoso.

§ 2º – Os critérios para a concessão do certificado a que se refere o ’caput‘ serão

estabelecidos em regulamento.”.

Art.  2º  –  Fica  instituído  o Selo  Empresa Inclusiva,  a ser  concedido às pessoas

jurídicas que obtiverem o Certificado de Inclusão Social, de que trata a Lei nº 18.009,

de 2009, a ser utilizado em mensagens publicitárias ou em embalagens de produtos

sob a forma de selo impresso.

Parágrafo  único  –  O prazo  para  uso  do  Selo  Empresa  Inclusiva,  na  forma  do

disposto no “caput” deste artigo, será de dois anos, podendo ser renovado, desde que

a pessoa jurídica adote outras iniciativas que venham a beneficiar  a inclusão e a
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melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues, relator – Marques Abreu.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.689/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas da Região de

Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.689/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação dos Usuários das Águas da Região de Monte Carmelo – AUA –, com

sede no Município de Monte Carmelo, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que reúne os usuários  das  Bacias  Hidrográficas  dos Rios  Bagagem, Dourados  e

Perdizes, que cortam os Municípios de Monte Carmelo, Romaria, Estrela do Sul, Iraí

de Minas, Patrocínio, Abadia dos Dourados, Coromandel, Douradoquara e Grupiara.

A  instituição  tem  como  propósito  assegurar  à  atual  e  às  futuras  gerações

disponibilidade  de  água  em  padrões  de  qualidade  e  quantidade  adequados  às

necessidades  das comunidades e  da produção agroindustrial  e  à  preservação do

ecossistema;  apoiar  os  moradores  na  prevenção  de  calamidades  públicas

ocasionadas  por  eventos  hidrológicos  de  origem  natural  ou  decorrentes  do  uso

inadequado dos recursos hídricos;  lutar  pelo saneamento  dos Municípios  em que

atua,  pela redução da poluição,  pelo  controle  da erosão e pela racionalização do

consumo de água, visando à melhoria da qualidade de vida da população; realizar

ações de recuperação e preservação do meio ambiente; promover o desenvolvimento
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regional,  racionalizando  investimentos  e  criando  mecanismos  eficazes  para  sua

compatibilização com a preservação das bacias hidrográficas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Usuários

das Águas da Região de Monte Carmelo, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.689/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.739/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União das Associações Comunitárias dos Moradores

do Aglomerado da Serra e São Lucas – Uamasul –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.739/2011  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  União  das

Associações Comunitárias dos Moradores do Aglomerado da Serra e São Lucas –

Uamasul  –,  com sede no Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa jurídica  de  direito

privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter social  e  urbano,  constituída pela união de

representantes de entidades da Vila Aparecida do Bairro São Lucas, da Vila Novo

São Lucas, da Vila Nossa Sra. da Conceição, da Vila Santana do Cafezal, da Vila

Março, da Vila Nossa Sra. de Fátima – 1ª e 2ª seções – e da Vila Fazendinha.

Sem interferir  na  administração de cada associação local,  a  instituição  apoia  e
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acompanha as lideranças comunitárias e populares dessas comunidades, sempre em

defesa de um trabalho  unificado.  Ademais,  desenvolve  atividades voltadas para o

benefício de seus moradores, como a promoção da cultura, do lazer e do convívio

social; a prestação de serviços de utilidade pública juntamente com a Defesa Civil; a

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão; a preservação e a

melhoria da qualidade ambiental.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  União  das  Associações

Comunitárias dos Moradores do Aglomerado da Serra e São Lucas, consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.739/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.959/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Casa de Recuperação Juntos Podemos, com sede no Município de

Uberaba.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.959/2011 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública

a  Casa  de  Recuperação  Juntos  Podemos,  com  sede  no  Município  de  Uberaba,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  prestar

atendimento, como comunidade terapêutica não ambulatorial,  aos dependentes de

substâncias psicoativas.
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Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à recuperação e à

reinserção social de pessoas consideradas usuárias de drogas; presta atendimento

social e psicológico aos necessitados, de forma individual e em grupo; orienta e apoia

os familiares por meio de palestras e publicações.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Casa  de  Recuperação

Juntos  Podemos  na  prevenção  e  no  combate  do  uso  de  drogas,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.959/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Consolação – Apracon –,

com sede no Município de Consolação.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.979/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Consolação  –  Apracon  –,  com  sede  no

Município de Consolação, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

1993, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial,  promocional,  recreativo e

educacional.

Com o propósito de contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias  e melhorar  as  condições de vida de  seus associados,  a instituição
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promove  o  transporte,  o  beneficiamento  e  a  industrialização  de  sua  produção;

assessora a comercialização,  tanto na  aquisição de insumos como na venda dos

produtos;  presta  assistência  médica,  dentária,  educacional  e  recreativa;  ministra

cursos e treinamentos voltados para a melhoria da qualidade da produção.

Cabe destacar 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  desenvolvido  pela  Apracon,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.979/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.005/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Clube dos Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.005/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública o

Clube  dos  Subtenentes  e  Sargentos  de  Uberlândia,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

cultural, desportivo e social.

A  instituição  tem  como  propósito  prestar  assistência  aos  associados  e  seus
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dependentes, auxiliando-os, especialmente, na sua acomodação quando em trânsito

pela cidade; apoiando-os na busca por financiamentos imobiliários ou assistenciais; e

cooperando na prestação de auxílio às famílias dos associados ausentes em missões

em outras partes do País ou no exterior. Além disso, promove campanhas de auxilio

humanitário em caso de calamidade pública e realiza atividades culturais, esportivas

e sociais, envolvendo a comunidade em que se encontra sediada.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Clube dos Subtenentes e

Sargentos de Uberlândia, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.005/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.026/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

declarar de utilidade pública a Associação Pró Obras Sociais da Paróquia da Boa

Viagem – Associação Catedral, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.026/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação Pró

Obras  Sociais  da  Paróquia  da  Boa Viagem – Associação  Catedral,  com sede no

Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter  beneficente,  que  tem  por  escopo  apoiar  a  Fundação  Obras  Sociais  da

Paróquia da Boa Viagem, contribuindo com seus empreendimentos assistenciais e
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comunitários.

Com esse propósito, a instituição colabora com ações de promoção humana e da

cidadania  voltada  para  as  vítimas  de  mendicância,  promiscuidade  e  drogas  que

circundam  a  referida  Paróquia;  auxilia  os  desempregados  em  sua  reinserção  no

mercado de trabalho; fomenta a solidariedade entre os seres humanos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Catedral em defesa do segmento mais carente da comunidade de Belo Horizonte,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.026/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.051/2011

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

finalidade  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  e

Trabalhadores Rurais da Região de Borá, com sede no Município de Montes Claros.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.051/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  Rurais  da  Região  de  Borá,  com  sede  no

Município de Montes Claros, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por  escopo  promover  programas  educativos  para  a  comunidade  carente,

conscientizando os indivíduos da importância da educação como forma de integração

social.
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Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades escolares, recreativas e de

cidadania com crianças e adolescentes; realiza cursos profissionalizantes voltados

para o mercado de trabalho; incentiva a alfabetização; ministra palestras e cursos

sobre saneamento básico, educação familiar, prevenção de doenças e uso de drogas

e outros temas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população

local; defende a implantação de escolas de atividades rurais, para ensinar o trabalho

do  plantio,  da  colheita,  do  manejo  de  gado  e  da  comercialização  de  produtos

agropecuários; presta serviços de assistência social e de saúde; possibilita o acesso

às tecnologias industrial, comercial e de informática.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Associação,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.051/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.080/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como

finalidade declarar de utilidade pública as Obras Sociais São Geraldo, com sede no

Município de Patrocínio.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.080/2011 visa declarar de utilidade pública as Obras Sociais

São Geraldo, com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial, educativo e cultural.
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A instituição tem como propósito a promoção da assistência social, da educação, da

saúde, da segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento social; o combate

à fome e à pobreza;  a difusão de valores universais,  como ética,  paz,  cidadania,

direitos humanos e democracia.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelas Obras Sociais São Geraldo

em defesa dos direitos  e interesses das pessoas em situação de vulnerabilidade,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.080/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.082/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei  em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

da Região dos Córregos do Rubim e Aliança, com sede no Município de Felisburgo.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.082/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais da Região dos Córregos do Rubim e Aliança, com sede

no Município de Felisburgo, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada

em 1996 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, social e cultural

das referidas comunidades.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estuda  os  problemas  de  infraestrutura

comunitária,  envolvendo  saneamento  básico,  setores  agrícolas,  saúde,  educação,
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habitação, esporte, transporte e comunicação; orienta sobre a preservação do meio

ambiente  e  a  proteção  da  flora  e  da  fauna  locais;  promove  eventos  culturais,

recreativos,  esportivos  e  assistenciais;  combate  a  fome e a  miséria,  por  meio  do

estímulo ao aumento da produção agropecuária e da geração de trabalho e renda das

famílias rurais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Pequenos

Produtores  Rurais  da  Região  dos  Córregos  do  Rubim  e  Aliança,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.082/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.112/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  resultante  do  desarquivamento,  requerido  pelo

Deputado Cássio Soares, do Projeto de Lei  nº  1.989/2008,  visa instituir  o  Dia do

DeMolay.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/6/2011, 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 apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.112/2011 tem por escopo instituir o Dia do DeMolay, a ser

celebrado, anualmente, no dia 18 de março, em homenagem à Ordem DeMolay, uma

sociedade fraternal-juvenil de milhões de membros entre 12 e 21 anos de idade, que

tem  como  sua  referência  Jacques  de  Molay,  último  Grão-Mestre  da  Ordem  dos

Templários, morto em defesa de seus princípios e valores nessa data no século XIV,

na fogueira, por ordem da Inquisição e do Rei da França.
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Com relação à análise jurídica, cabe ressaltar que a República Federativa do Brasil

caracteriza-se essencialmente  pela  repartição  de competências  entre  a  União,  os

Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria.

À União compete legislar privativamente sobre as matérias em que predomina o

interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da  República;  e  aos

Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I. A

delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 do

referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo relativamente à matéria.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.112/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.172/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia Estadual do Trabalhador em Locação.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.172/2011  tem  por  escopo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Trabalhador em Locação, a ser comemorado anualmente em 20 de novembro.

Em sua justificação, a autora da matéria esclarece que a data escolhida é o dia de

fundação do Sindicado dos Trabalhadores em Locação do Estado de Minas Gerais –

Sintral-MG –, órgão que representa os trabalhadores nas empresas de 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.

Com relação à repartição da competência legislativa entre a  União,  os Estados

membros, o Distrito Federal e os Municípios, a Constituição da República relaciona,

no art. 22, as matérias reservadas à União, em que predomina o interesse nacional;

e, no art. 30, I, estabelece que cabe aos Municípios os assuntos de interesse local.

Ao Estado membro, conforme dispõe o § 1º do art. 25, ficam reservadas as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.172/2011.
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Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Delvito

Alves – Cássio Soares – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 21/2007, altera o art. 8º da Lei

Complementar  nº  64,  de  25/3/2002,  que  dispõe  sobre  o  Regime  Próprio  de

Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011,  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. 192, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Compete a esta Comissão o exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

Inicialmente, cabe registrar que o projeto em estudo foi examinado na legislatura

passada por esta Comissão, ocasião em que recebeu parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  matéria.  Por  não  ter  havido  alterações

constitucionais  relacionadas  ao  tema  proposto  que  justifiquem  novo  exame  da

matéria por esta Comissão, mantivemos o entendimento anterior, exarado nos termos

seguintes.

“A proposição  tem  por  escopo  alterar  a  alínea  ‘b’ do  inciso  I  do  art.  8º  da  Lei

Complementar nº 64, de 25/3/2002.

O  art.  8º  da  mencionada  lei  assegura  aposentadoria  ao  servidor  integrante  do

Regime Próprio de Previdência Social  nas condições que menciona,  sendo que a

citada alínea ‘b’ do inciso I desse dispositivo assegura aposentadoria aos cinquenta e

cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se homem, e cinquenta anos de

idade e vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, para o professor que comprove
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tempo de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação

infantil e no ensino fundamental e médio.

Pretende a proposição em exame estabelecer que os requisitos de idade a que se

refere a alínea ‘b’ do inciso I do art. 8º se apliquem também aos especialistas em

educação  no  desempenho  de  atividades  educativas,  quando  exercidas  em

estabelecimento  de  educação  básica  em  seus  diversos  níveis  e  modalidades,

incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de

coordenação e assessoramento pedagógico.

Tal proposta se baseia na Lei Federal nº 11.301, de 10/5/2006, que altera o art. 67

da Lei nº 9.394, de 20/12/96, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40

e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, definição de funções de magistério.

É este o teor do art. 1º da lei federal citada:

‘Art. 1º – O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

‘Art. 67 – (...)

§ 2º – Para os efeitos do disposto no § 5º do art.  40 e no § 8º do art.  201 da

Constituição  Federal,  são  consideradas  funções  de  magistério  as  exercidas  por

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas,

quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e

modalidades,  incluídas,  além do exercício da docência, as de direção de unidade

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’.

Ressalte-se que a Lei nº 9.394, de 1996, da qual faz parte o art. 67 acima transcrito,

é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Incumbidos  de  examinar  a  proposição  à  luz  dos  preceitos  constitucionais

pertinentes,  notadamente  no  que  concerne  à  aposentadoria  do  servidor  público,

cumpre observar o que dispõe a Constituição da República a esse respeito.

Assim, o art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Lei Maior, prescreve que são de iniciativa privativa

do  Presidente  da  República  as  leis  que  disponham  sobre  servidores  públicos  da

União  e  Territórios,  seu  regime  jurídico,  provimento  de  cargos,  estabilidade  e

aposentadoria.

A Constituição  mineira,  atendendo  à  necessidade  da  observância  simétrica  do
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processo legislativo federal, no seu art. 66, III, ‘c’, atribui ao Chefe do Executivo a

iniciativa  privativa  das  leis  que  disponham  sobre  ‘o  regime  jurídico  único  dos

servidores  públicos dos  órgãos  da administração direta,  autárquica  e  fundacional,

incluído o provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria, reforma e transferência

de militar para a inatividade’.

Vê-se, portanto, que a iniciativa parlamentar, ao pretender estender a aposentadoria

especial ao especialista em educação básica, ou seja, a outra categoria de servidores

além  do  professor  no  efetivo  exercício  do  magistério,  invade  a  competência

constitucional reservada, em caráter privativo, ao Chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, faz-se mister ressaltar a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal no sentido da ‘inadmissibilidade do cômputo para a aposentadoria especial

do tempo de serviço prestado fora da sala de aula: incidência da Súmula 726’ (Agravo

Regimental nº 490851/DF - Distrito Federal, julgado em 13/12/2006, relator: Ministro

Sepúlveda Pertence).

Entre outros julgados, a Suprema Corte assim se manifestou:

Ementa:  ‘A  jurisprudência  consolidada  desta  Corte  assentou  que  o  direito  à

aposentadoria integral dos professores pelo regime especial só se aperfeiçoa quando

cumprido  totalmente  o  requisito  temporal  do  efetivo  exercício  em  função  de

magistério’ (Agravo de Instrumento nº 499278/SP – São Paulo, relatora: Ministra Ellen

Gracie, julgado em 29/11/2005).

Ementa:  ‘Orientação  firmada  pela  Corte  de  que,  para  efeito  de  aposentadoria

especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de

aula:  súmula  726.  A  súmula  é  incidente  e  reflete  a  jurisprudência  do  Tribunal

Supremo’. (Adin nº 2253/ES – Espírito Santo, julgada em 2/4/2004, relator: Ministro

Maurício Corrêa).

Por último, ainda mencionamos mais duas decisões nesse sentido:

Ementa:  ‘Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Art.  2º  da  Lei  Complementar

Estadual  156/99.  Aposentadoria  Especial.  Redução  na  contagem  de  tempo  de

serviço. Funções de Diretor e Coordenador Escolar. Inconstitucionalidade.

1.  O  §  5º  do  artigo  40  da  Carta  Federal  prevê  exceção à  regra  constitucional

prevista no artigo 40, § 1º, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, tendo em vista que reduz em
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cinco anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição para ‘o professor que

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na

educação  infantil  e  no  ensino  fundamental  e  médio’.  2.  Funções  de  magistério.

Desempenho das funções exercidas em sala de aula. Não abrangência da atividade-

meio relacionada com a pedagogia, mas apenas da atividade-fim do ensino. Dessa

forma, os beneficiários são aqueles que lecionam na área de educação infantil e de

ensino fundamental e médio, não se incluindo quem ocupa cargos administrativos,

como o de diretor ou coordenador escolar, ainda que privativos de professor. 3. Lei

complementar  estadual  156/99.  Estende  a  servidores,  ainda  que  integrantes  da

carreira de magistério, o benefício da aposentadoria especial mediante redução na

contagem  de  tempo  de  serviço  no  exercício  de  atividades  administrativas.

Inconstitucionalidade  material.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada

procedente (Adin nº 2253/ES – Espírito Santo, julgada em 25/3/2004, relator: Ministro

Maurício Corrêa).

Ementa: ‘Aposentadoria especial de professores aos 25 anos de efetivo exercício

em funções de magistério (CF, art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’ e § 5º): inadmissibilidade do

cômputo para a aposentadoria especial do tempo em que o professor estava afastado

do  magistério  para  exercer  função  de  ‘especialista  em  educação  -  orientadora

educacional’:  precedente  (Adin  2.253,  Maurício  Corrêa,  DJ  7.5.2004)’  (Agravo

Regimental nº 199160/DF – Distrito Federal, julgado em 15/2/2005, relator: Ministro

Sepúlveda Pertence).

Por ser oportuno, ressaltamos que, nos termos da Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que

institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, as atribuições

dos  cargos  que  compõem  a  carreira  de  Especialista  em Educação  Básica  estão

previstas no seu Anexo II, não estando previsto exercício de docência na educação

básica,  atribuído ao professor  de  educação básica,  responsável  pela  regência  de

turmas ou por aulas”.

Em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, a Secretaria de Estado de

Educação manifestou o mesmo entendimento desta Comissão, especificamente no

tocante  à  decisão  do  STF  na  Adi  nº  3772,  julgada  em  29/10/2008,  que  excluiu

expressamente a possibilidade de aposentadoria especial para o servidor ocupante
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de cargo efetivo de especialista de educação.

Conclusão

Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei Complementar nº 3/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  –  Cássio Soares – Delvito  Alves – Bruno

Siqueira – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2011

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  2/2007,  dispõe  sobre  a  concessão  de

gratificação  de  periculosidade  aos  servidores  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  da  Polícia  Civil  e  das  carreiras  de  Agente  de  Segurança

Penitenciária e Agente de Segurança Socioeducativo.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

2/2007, na legislatura anterior.  Por não haver nenhuma alteração no ordenamento

jurídico que justifique analisá-la sob um prisma diferente, mantivemos o entendimento

anterior, que passamos a reproduzir.

O projeto de lei em exame tem por escopo modificar a Lei nº 10.745, de 1992, para

conceder gratificação de periculosidade aos servidores da Polícia Militar e do Corpo

de  Bombeiros  Militar,  da  Polícia  Civil  e  das  carreiras  de  Agente  de  Segurança

Penitenciária e Agente de Segurança Socioeducativo.
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Para  tanto,  propõe acrescentar  dispositivo  à  Lei  nº  15.962,  de  30/12/2005,  que

dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos básicos das categorias que

menciona, estabelece as tabelas de vencimento básico dos policiais civis e militares,

altera  as  Leis  nºs  11.830,  de  6/7/95,  que cria  o  Fundo Estadual  de Habitação,  e

14.695, de 30/7/2003, que cria a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, e dá

outras providências.

Nos  termos  do  dispositivo  que  se  propõe  inserir,  fica  concedida  às  categorias

supramencionadas,  a  partir  de  1º/5/2007,  gratificação  de  periculosidade  no  valor

correspondente a 25% sobre os vencimentos básicos e as remunerações de que trata

o art. 1º da mencionada lei.

A fixação  de  remuneração,  na  qual  se  inclui  a  concessão  de  gratificações,  de

adicionais e de demais vantagens pecuniárias, é matéria de lei por força do disposto

no art. 61, inciso VIII, da Constituição Estadual.

Ressalte-se, entretanto, que a proposição em exame trata de militares e servidores

pertencentes aos quadros da estrutura do Poder Executivo,  visto que menciona a

Polícia  Militar,  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  a  Polícia  Civil  e  os  Agentes  de

Segurança Penitenciário e de Segurança Socioeducativo do Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Defesa Social, o que implica uma análise da matéria quanto

à iniciativa legislativa.

A deflagração do processo legislativo no âmbito estadual impõe a observância das

regras  do  processo  legislativo  federal,  especialmente  as  que  dizem  respeito  à

iniciativa  reservada,  por  serem  normas  de  observância  obrigatória  pelos  Estados

membros, em respeito ao princípio da harmonia e da independência dos Poderes

contido no art. 2º da Lei Maior, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal

Federal, nos termos seguintes:

“O  modelo  estruturador  do  processo  legislativo,  tal  como  delineado  em  seus

aspectos  fundamentais  pela  Carta  da  República,  impõe-se,  enquanto  padrão

normativo  de  compulsório  entendimento,  à  observância incondicional  dos Estados

membros.  Precedentes.  –  O  desrespeito  à  prerrogativa  de  iniciar  o  processo

legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz

vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
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inconstitucionalidade  formal,  apta  a  infirmar,  de  modo  irremissível,  a  própria

integridade  do  ato  legislativo  eventualmente  editado.  Nem  mesmo  a  ulterior

aquiescência do Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda

quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar defeito  jurídico

radical.  Insubsistência  da  Súmula  nº  5/STF,  motivada  pela  superveniente

promulgação  da  Constituição  Federal  de  1998  (STF.  MC  AD  1.381–AL,  relator

Ministro Celso de Mello, julgada em 7/12/1995, publicada em 6/6/2003)”.

Nesse  passo,  cumpre  observar  o  art.  61,  §  1º,  da  Constituição  Federal,  que

estabelece  as  leis  que  são  de  iniciativa  privativa  do  Presidente  da  República,

destacando-se o item II,  alínea “a”,  que se refere às  leis  que disponham sobre a

criação  de  cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na  administração  direta  e

autárquica ou sobre o aumento de sua remuneração.

Por sua vez, a Carta mineira, por meio do art. 66, inciso III, alínea “b”, determina

que são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, além de outras

previstas na Constituição,  a criação de cargo e função públicos da  administração

direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados

os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ora, uma vez que a proposição trata de matéria relativa à fixação da remuneração

de cargos públicos dos órgãos da administração direta do Poder Executivo, o projeto

em análise contradiz o dispositivo constitucional pertinente, que confere competência

privativa ao Governador do Estado para a iniciativa do processo legislativo no caso

em questão.

Finalmente, julgamos oportuno, ainda, ressaltar que o art. 27, § 1º, da Constituição

da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 8/2/2006,

determina que a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, a criação de

cargo,  emprego  e  função  ou  a  alteração  de  estrutura  de  carreira  bem  como  a

admissão ou contratação de pessoal,  a  qualquer  título,  por  órgão ou entidade da

administração direta ou indireta ficam condicionados à prévia dotação orçamentária

suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela

decorrentes  e  à  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
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Também nesse aspecto a proposição não atende aos pressupostos constitucionais.

Em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, a Secretaria de Estado de

Defesa Social ressaltou a relevância da iniciativa proposta, mas concluiu que, por se

tratar de fixação de remuneração de servidor, na qual se enquadra a concessão de

gratificação, o projeto de lei em exame é matéria de competência privativa do Chefe

do Poder Executivo.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 8/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – André Quintão -  Delvito

Alves – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 14/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 14/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 80/2007, altera a Lei nº 6.763 de 26/12/75,

reduzindo a alíquota do ICMS sobre serviço de telefonia de 25% para 18%.

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,

cabendo a esta Comissão a análise do projeto 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 proposta em exame pretende reduzir a carga tributária incidente sobre os serviços

de comunicação, na modalidade telefonia, de 25% para 18%.

Convertida  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  essa  Pasta  se

manifestou  contrariamente  à  proposta,  que  tem  como  resultante  a  renúncia  de

receita.

É importante ressaltar que esta Comissão já havia se manifestado anteriormente

em relação à matéria. Como não ocorreu mudança constitucional superveniente que
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propiciasse  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado anteriormente  e  a  reproduzir  a  argumentação jurídica

apresentada  na  ocasião:  “A matéria  foi  convertida  em  diligência  à  Secretaria  de

Estado de Fazenda, a fim de que fossem avaliadas as repercussões da medida no

orçamento  do  Estado,  oportunidade em  que foram solicitados  estudos  relativos  à

perda de arrecadação no caso de aprovação do projeto. Por meio da Nota Técnica nº

8/2007, a referida Pasta informou que a redução da carga tributária pretendida no

projeto  em  estudo  proporcionará  perda  de  arrecadação  da  ordem  de

R$500.000.000,00 para os cofres públicos. Nesse contexto, pode-se concluir que a

proposta  não  atende  aos  preceitos  constantes  no  art.  14  da  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000, que exige a adoção de mecanismos para compensar a

perda de receita, conforme enfatizado no parecer constante no aludido documento

técnico. Não bastassem os argumentos expendidos, a Constituição da República, por

força do disposto em seu art. 155, § 2º, XII, ‘g’, transfere para o Conselho de Política

Fazendária – Confaz –, órgão que congrega representantes das unidades federadas,

a competência para decidir acerca da implementação de toda e qualquer medida de

natureza  fiscal  que  resulte  em  perda  de  receita.  Diante  desse  quadro,  não

consideramos viável a tramitação da proposta em apreço”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade de Projeto de Lei nº 14/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 84/2007, altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75,

reduzindo a alíquota do ICMS sobre serviço de energia elétrica rural de 18% (dezoito

por cento) para 0% (zero por cento).
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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,

cabendo a esta Comissão a análise do projeto 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 foi objeto de estudo desta Comissão

quando do trâmite do Projeto de Lei  nº 84/2007.  Como não ocorreu alteração de

ordem constitucional ou legal que pudesse alterar o entendimento sobre a matéria,

acolhemos,  na  íntegra,  o  parecer  exarado  pelo  relator  naquela  oportunidade,

conforme transcrito a seguir: “Em que pesem os argumentos expendidos pelo autor

do  projeto  para  justificar  sua  formulação,  deparamos  com  óbices  de  natureza

constitucional e legal que inviabilizam o trâmite da matéria. Em primeiro lugar, cabe

observar  a  existência  do  Convênio  nº  76/91,  celebrado  entre  os  Estados  da

Federação  e  o  Distrito  Federal,  no  âmbito  do  Conselho  de  Política  Fazendária  –

Confaz –, o qual propicia a possibilidade da isenção do ICMS no fornecimento de

energia  elétrica  a  produtor  rural.  Sob  esse  aspecto,  a  proposição  ajusta-se  aos

preceitos constantes no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição da República, e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75. A medida torna-se inviável, entretanto, em face das

exigências contidas na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, conhecida como Lei

de  Responsabilidade  Fiscal.  Conforme  consta  no  art.  14  da  referida  norma,  a

concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual

decorra renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  da estimativa  do  impacto

financeiro-orçamentário  no  exercício  em que deve iniciar  sua vigência  e nos dois

exercícios seguintes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não

bastassem as restrições antes cogitadas, a mesma norma exige que o proponente

demonstre  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária ou que a proposta esteja 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”.

Por último, convém reportar à manifestação do Secretário de Estado da Fazenda,
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em resposta à diligência formulada por esta Comissão, que também aponta vícios de

natureza constitucional na proposta.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 15/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Delvito Alves – André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 125/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

587/2007, requerido pelo Deputado Elismar Prado, “autoriza o governo do Estado a

criar o programa de financiamento para aquisição de área destinada à constituição de

reserva legal por produtores rurais no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  n°s  364/20 11,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  e 506/2011,  do Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  que “dispõe sobre  o

apoio do Estado à constituição de reserva legal”.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cabe-nos examinar a matéria

nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  a  proposição  tramitou  nesta  Casa  nas  duas

últimas  legislaturas,  tendo  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisado

detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Ratificamos então o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“A Lei nº 14.309, de 19/6/2002, em conformidade com o Código Florestal, conceitua
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reserva legal como a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural

equivalente a, no mínimo, 20% da área total, representativa do ambiente natural da

região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, entre outros atributos,

nos termos do art. 14 da referida lei. No cômputo da reserva legal, não é considerada

a área de preservação permanente, salvo nas pequenas propriedades, como definido

nos  termos  da  legislação  federal  –  Medida  Provisória  nº  2.166  –  cujas  normas

também foram inseridas na legislação florestal de Minas Gerais.

Com vistas a atingir aquele percentual, a legislação estadual autoriza a adoção de

diversos mecanismos, entre os quais destacamos: a aquisição, pelo proprietário ou

posseiro, de gleba contígua à propriedade ou posse, com área correspondente à da

reserva legal a ser recomposta; a compensação da área de reserva legal por outra

equivalente em importância ecológica e extensão,  desde que pertença ao mesmo

ecossistema e seja localizada na mesma microbacia;

(...)

Após  amplos  debates  nesta  Casa  e  também  no  Conselho  Nacional  de  Meio

Ambiente – Conama – com todos os setores envolvidos, a flexibilização do instituto

da reserva legal teve por mérito o reconhecimento da exploração econômica dessas

áreas por proprietários e posseiros rurais. Para essas situações, a legislação deveria

oferecer  alternativas  para  a  localização da reserva legal,  de  forma a  preservar  a

atividade econômica já consolidada, geradora de emprego e renda.

Portanto, a criação de programa público voltado para a aquisição de área destinada

à constituição de reserva legal nos moldes estabelecidos na proposição não contraria,

sob o ponto de vista ambiental, a legislação pertinente. Não obstante, a instituição de

programa por iniciativa parlamentar esbarra na Constituição Estadual, como já ficou

demonstrado  por  esta  Comissão  no  exame  de  outras  proposições  de  mesma

natureza.

Além desse problema, outros existem, como a limitação de beneficiários a apenas

proprietários, a fixação de prazo de carência de cinco anos para a regularização da

área de reserva legal, medida que introduz de forma indireta e por meio de legislação

extravagante alteração na legislação florestal,  e a vinculação de receita de multas

para custeio  do  programa, em prejuízo  potencial  da  atividade de fiscalização dos
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órgãos encarregados do exercício do poder de polícia ambiental.

Para  contornar  esses  problemas,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1.  Nele  não

criamos um programa específico, apenas estabelecemos como obrigação do poder

público dar suporte financeiro aos proprietários ou posseiros que queiram promover a

recomposição da área de reserva legal, nos termos do art. 17 da Lei nº 14.309, de

2002.  Por  meio  deste  substitutivo,  amparamos  proprietários  e  posseiros  na

reconstituição da área de reserva legal na própria propriedade ou posse ou através

das  alternativas  existentes  e  já  mencionadas  neste  parecer.  Estabelecemos,

outrossim, a possibilidade de substituição, parcial ou total, da pena de multa aplicada

por infração à legislação florestal por projetos de recomposição da reserva legal, a

juízo da autoridade competente. Portanto, não propomos anistia, que é uma medida

que  o  poder  público  deve  tomar  somente  em  casos  extremos.  Em  relação  aos

financiamentos concedidos, eles ficam submetidos às normas de origem dos recursos

a que pertencem. Além disso, condicionamos a ajuda estatal a prévio cadastramento

dos  interessados  e  parecer  da  autoridade  competente  sobre  os  projetos  de

constituição  da  área  de  reserva  legal.  Esta  medida  tem  por  objetivo  evitar  o

desrespeito à legislação florestal e o estabelecimento de privilégios na concessão de

financiamentos.”

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  os  Projetos  de  Lei  n°s  364  e  506,  de  2011,

anexados à proposição. Observamos que ambos tem teor idêntico ao do substitutivo

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  do  exame  da

proposição nas últimas legislaturas, o qual reiteramos ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 125/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A constituição de reserva  legal  em propriedades  e  posses rurais,  nos

termos do art.  17 da  Lei  nº  14.309,  de  19 de junho de 2002,  será  apoiada pelo
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Estado, ao qual compete:

I – instituir programas, projetos e planos voltados para a constituição de reserva

legal e fiscalizar sua execução;

II – financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de reserva legal;

III  –  oferecer  suporte  técnico  na  elaboração  e  implantação  dos  projetos  de

constituição de reserva legal;

IV – fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.

Parágrafo único – A aprovação de projeto de constituição de reserva legal depende

de parecer prévio do órgão responsável.

Art.  2º  –  Para  a  obtenção  do  apoio  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei,  os

proprietários  e  posseiros  rurais  deverão  solicitar  seu  cadastramento  ao  Poder

Executivo.

§ 1º – É vedado o cadastramento de proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida

ativa por infração à legislação de meio ambiente.

§ 2º – Será suspenso do cadastro, por prazo de, no mínimo, um ano, o proprietário

ou  posseiro  rural  que  deixar  de  cumprir  o  cronograma  estabelecido  para  a

implantação  do  projeto  de  constituição  de  reserva  legal,  ressalvados  os  casos

devidamente justificados, na forma do regulamento.

Art. 3º – O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de constituição de

reserva legal  em propriedades e posses rurais será feito  com recursos do Fundo

Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  –  Funderur  –,  do  Fundo  de  Recuperação,

Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de

Minas Gerais – Fhidro – e de outras fontes existentes ou que vierem a ser criadas

para essa finalidade.

Art.  4º – No planejamento das ações a que se refere o art.  1º,  o poder público

observará:

I  –  a  preferência  para  as  regiões  identificadas  como  prioritárias  para  fins  de

constituição de reserva legal;

II  –  o  atendimento  prioritário  de  proprietários  e  posseiros  rurais  de  escassas

condições econômicas;

III – a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.
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Art. 5º – Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público poderá firmar

acordo  ou  convênio  com  órgãos  e  entidades  da  União  e  dos  Municípios  e  com

organizações não governamentais.

Art. 6º – A pena de multa por infração à legislação florestal poderá ser substituída, a

juízo  da  autoridade  competente,  pela  implantação  de  projeto  de  constituição  de

reserva legal.

Parágrafo único – A pena comutada será restabelecida, integral ou parcialmente,

caso  o  beneficiário  deixar  de  cumprir  as  condições  fixadas  pela  autoridade

competente.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – André

Quintão – Cássio Soares – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 184/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.153/2007, altera o art. 1º da Lei

nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas com deficiência.

O  projeto  em  epígrafe  foi  examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da matéria.

A Presidência, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344/2011, que cria a

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  atendendo  a

requerimento apresentado pela referida Comissão em 1º/6/2011, decidiu que o projeto

de  lei  em  análise  fosse  distribuído  também  a  ela.  Portanto,  cabe  agora  a  esta

Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo aumentar de 10% para 15% o percentual
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de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para

pessoas com deficiência.

Nas últimas décadas, verifica-se que a inclusão social das pessoas com deficiência

tem  mobilizado  o  governo  e  diversos  segmentos  da  sociedade.  Houve  um

reconhecimento de que a população com algum tipo de deficiência deve ter direitos

específicos,  em  decorrência  das  limitações  a  que  está  sujeita.  Assim,  diversos

mecanismos legais foram instituídos a fim de promover condições de igualdade entre

as pessoas com deficiência e os demais cidadãos, sem, contudo, configurar privilégio.

Quando se trata da inserção no mercado de trabalho, a Constituição Federal, no

capítulo dos direitos  sociais,  proíbe qualquer  discriminação no tocante a salário  e

critério de admissão de trabalhadores com algum tipo de deficiência. Outro importante

direito estabelecido na Constituição é a reserva de percentual de cargos e empregos

públicos para pessoas com deficiência. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis  da  União  –  Lei  Federal  nº  8.112,  de  11/12/90  –,  em  seu  art.  5º,  §  2º,

regulamentou o previsto na Carta Magna, ao assegurar às pessoas com deficiência o

direito  de  se  inscreverem  em  concurso  público  para  provimento  de  cargos  cujas

atribuições  sejam  compatíveis  com  a  sua  deficiência,  reservando-se  para  tais

pessoas até 20% das vagas oferecidas no concurso.

Também em âmbito estadual diversas normas legais e programas de apoio para

criar oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência foram estabelecidos.

A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência – Caade

–, órgão da administração direta do governo de Minas Gerais, vinculado à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento  Social,  oferece intermediação de mão de obra  de

pessoas com deficiência. Para tanto, conta com cadastro de empresas e pessoas

físicas para contratação de pessoas com deficiência, além de realizar outras ações

voltadas para essa área.

O último censo realizado pelo IBGE revelou existirem 24,6 milhões de pessoas com

pelo  menos  uma  das  deficiências  investigadas,  o  que  corresponde  a  14,5%  da

população  brasileira,  que  era  de  169,8  milhões  em  2000.  Em  Minas  Gerais,

constatou-se  a  existência  de  2,6  milhões  de  pessoas  com pelo  menos  uma das

deficiências consideradas, o que corresponde a 14,9% da população do Estado, que
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era  de  17,9  milhões  para  o  mesmo período.  A população  economicamente  ativa

residente no Estado, com pelo menos uma das deficiências investigadas, na faixa

etária de 18 a 64 anos, é de 1,7 milhões de pessoas, o que corresponde a 16,8% da

população economicamente ativa dessa faixa etária, que era de 10,6 milhões.

Diante  desses  dados,  verifica-se  que  é  justificável  alterar  de  10% para  15% a

porcentagem das vagas destinadas às pessoas com deficiência em Minas Gerais,

conforme proposto no projeto em análise.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 184/2011.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 199/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 199/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.698/2008,  dispõe  sobre  a  instalação  de

sinalização tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público a fim de

possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 662/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues.

O  projeto  em  epígrafe  foi  examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  de  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi

encaminhado à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em sua

análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, por ela

apresentado.

A Presidência, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344, de 2011, que cria

a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  atendendo  a

requerimento apresentado pela referida Comissão em 1º/6/2011, decidiu que o projeto

de  lei  em  análise  fosse  distribuído  também  a  ela.  Portanto,  cabe  agora  a  esta

Comissão emitir  seu parecer, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado
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com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obrigatória a instalação de sinalização

tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, nos termos da NBR

nº 9.050, de 2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, que trata

da acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos.

Inicialmente cumpre informar que a acessibilidade das pessoas com deficiência aos

bens de uso público é um direito constitucionalmente garantido, conforme preceituam

os arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal:

”Artigo 227 – (...)

§ 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de

uso  público  e  de  fabricação  de veículos  de  transporte  coletivo,  a  fim  de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

(...)

Art. 244 – A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir

acesso  adequado  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  conforme  o  disposto  no

artigo 227, § 2º.”

Os  referidos  dispositivos  foram  regulamentados  pela  Lei  Federal  nº  10.048,  de

8/11/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e pela Lei

Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos

para  a  promoção  da  acessibilidade  para  as  pessoas  com  deficiência  e  com

mobilidade reduzida e dá outras providências. Essas normas preveem a adequação

de  vias,  espaços  públicos,  edifícios,  mobiliário  e  meios  de  transporte  e  de

comunicação,  para  que  pessoas  com  deficiência  possam  se  mover  com  mais

liberdade no ambiente urbano e não sejam privadas de informações por causa de

suas limitações.

No  Estado,  vigoram  a  Lei  nº  11.666,  de  9/12/94,  que  estabelece  normas  para

facilitar  o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público,

regulamentada  pelo  Decreto  nº  43.926,  de  9/12/2004,  e  a  Lei  nº  17.785,  de

23/9/2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência
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ou com dificuldade de locomoção aos  espaços de uso público  no  Estado.  Essas

normas visam assegurar que as pessoas com deficiência não encontrem obstáculos

ao seu direito de ir e vir, garantindo que os edifícios e os espaços de uso público

possam ser frequentados por elas.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, entendeu que o objetivo da

proposição já se encontra atendido pela Lei nº 11.666, de 2004, que, no § 2º do art.

3º, estabelece normas específicas relativas à comunicação visual e auditiva, e pela

NBR nº 9.050,  de  2004,  que disciplina  detalhadamente  o assunto.  Entretanto,  no

intuito  de aperfeiçoar  o tratamento dado à matéria pela Lei nº  11.666 e afastar  o

entendimento de que, em virtude da sua redação, não se aplicariam as normas da

ABNT  à  comunicação  visual  e  sonora,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1.

No mesmo Substitutivo, a Comissão de Constituição e Justiça propôs também a

alteração do “caput” do art. 1º da mesma lei, a fim de promover correção conceitual

no texto da lei, substituindo a expressão “pessoa portadora de deficiência física” pelo

termo “pessoa deficiente”. A referida Comissão teve por objetivo tornar o comando

mais amplo, já que, de acordo com as definições constantes no Decreto Federal nº

5.692,  de  2004,  pessoa  portadora  de  deficiência  é  aquela  com  limitação  ou

incapacidade para o desempenho de atividade, ou seja, o conceito engloba diferentes

categorias  de  deficiência:  física,  auditiva,  visual,  mental  e  múltipla.  Segundo  a

Comissão de Constituição e Justiça,  como a lei  a  ser  alterada apresenta normas

gerais destinadas a pessoas com deficiências tanto físicas quanto auditivas e visuais,

a  alteração  sugerida  estaria  mais  coerente  com  o  seu  objetivo.  A Comissão  do

Trabalho e da Previdência e da Ação Social esclareceu que a expressão “pessoa

portadora de deficiência”, é imprecisa, pois ninguém porta uma deficiência e, sim, tem

deficiência, e que atualmente se utiliza a expressão “pessoa com deficiência”. Além

disso, essa expressão foi a utilizada no acordo celebrado por diversos países, em

2006, na Convenção das Nações Unidas sobre direitos da pessoa com deficiência. O

Brasil ratificou o Protocolo Facultativo da Convenção da Pessoa com Deficiência, por

meio do Decreto Legislativo nº186, de 9/7/2008, e pelo Decreto do Poder Executivo nº

6.949, de 25/7/2009. Por esse motivo, a Comissão do Trabalho e da Previdência e da
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Ação Social apresentou o Substitutivo nº 2, sugerindo a utilização do termo “pessoa

com deficiência” na ementa e em outros dispositivos da lei, a fim de adequá-los à

nomenclatura atual e de proceder à uniformização terminológica no corpo da lei a ser

alterada. Concordamos plenamente com as alterações propostas por essa Comissão

e somos, portanto, favoráveis ao Substitutivo nº 2.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 6/4/2003, esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  662/2011,  anexado  à

proposição,  que  pretende  alterar  a  Lei  n°11.666,  pa ra  que  sejam  observadas  as

determinações  técnicas  da  ABNT em  relação  à  comunicação  visual  e  sonora.  A

medida  proposta  no  projeto  anexado  parece-nos  oportuna  e  já  está  prevista  no

Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 199/2011, no 1º

turno,  na forma do Substitutivo nº  2, apresentado pela 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, 31 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues, relator – Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em exame “dispõe sobre a

renegociação da dívida de Municípios e de servidores com o Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer nos termos do art. 188 combinado com o art. 102 do Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação
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O projeto  de  lei  em análise  autoriza  o  Ipsemg a  renegociar  com os órgãos  da

administração  direta  e  as  entidades  da  administração  indireta  do  Estado  e  dos

Municípios conveniados, com os servidores públicos civis estaduais e municipais e

com os cartórios extrajudiciais as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das

contribuições previdenciárias e das consignações facultativas.

Em suma, o objetivo da proposição é aumentar, para trezentas e noventa parcelas

mensais, o prazo máximo para parcelamento do saldo devedor dos Municípios, dos

órgãos  e  entidades  Estaduais,  bem  como  das  pessoas  acima  citadas.  O  projeto

propõe  ainda  a  alteração  de  outros  prazos,  alterando  a  tabela  que  estabelece  o

número de parcelas em razão do saldo devedor.

Propõe-se,  ainda,  que a  correção do saldo devedor  se dê  com base no Índice

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC–. Nos termos da legislação vigente, a

correção é feita tendo como base a variação da Unidade Fiscal de Referência – Ufir–.

Nos  demais  dispositivos,  o  projeto  reproduz  os  termos  da  legislação  atual,

consolidando os seus termos e propondo a sua revogação.

Projeto de lei de igual teor já tramitou nesta Casa sob o nº 134/2003 e recebeu

parecer  pela  constitucionalidade  desta  Comissão,  com  os  aperfeiçoamentos

apresentados por meio de emendas.

Conforme já ressaltou esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº 134/2003, a

matéria  insere-se  entre  aquelas  de  competência  do  Estado,  pois  “como  não  há

previsão do tema nos artigos da Constituição da República que arrolam a repartição

de competência entre os entes federados, o disposto no art. 25, § 1º, esclarece serem

reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Carta.

Na Constituição do Estado, há a obrigatoriedade de tratamento de renegociação de

dívida em lei, pois o art. 61, inciso IV, dispõe que cabe à Assembléia, com a sanção

do Governador,  dispor sobre dívida pública,  abertura e operação de crédito.  Com

relação à reserva de iniciativa do processo legislativo, prevista no art.  66,  não há

óbice a que o parlamentar inaugure a tramitação.”

Atualmente, a matéria está disciplinada na Lei nº 12.992, de 30/7/98, alterada pela

Lei nº 13.342, de 28/10/99, que estabelece que o pagamento deverá ocorrer em, no

máximo, trezentas e sessenta e seis parcelas mensais.



95
____________________________________________________________________________

Esta Comissão, ao emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 134/2003, ressaltou que:

“Em virtude de dificuldades financeiras, grande parte das Prefeituras, pressionadas

pela falta de recursos, até mesmo para o pagamento de seu pessoal, tornaram-se

inadimplentes. Nesse contexto, a renegociação da dívida do Estado e dos Municípios

com o Ipsemg foi, inicialmente, autorizada pela Lei nº 12.992, de 1998, com previsão

de pagamento em até 180 parcelas, à exceção do Estado, que poderia fazê-lo em até

360 parcelas, sempre atualizadas com base na Unidade Fiscal de Referência - Ufir - e

com juros de 6% ao ano. Além disso, o saldo devedor e as contribuições em atraso

seriam acrescidos de multa. A lei  permitiu,  ainda, que os parcelamentos em curso

fossem  repactuados,  com  o  aproveitamento  do  montante  pago  a  maior  em

decorrência da diferença do percentual da multa aplicada.”

Em outro trecho do referido parecer, foi elucidado que:

“Em  1999,  foi  promulgada a  Lei  nº  13.342,  que  autoriza  nova  possibilidade  de

renegociação, nas mesmas condições da norma anterior, estendendo o benefício aos

servidores  públicos  civis  estaduais  e  municipais  e  aos  cartórios  extrajudiciais  e

ampliando o número máximo de parcelas para 360, independentemente do devedor.

Esse documento legal inovou, ainda, ao estabelecer o limite mínimo de 20 Ufirs para

cada parcela e ao permitir a dação de imóvel em pagamento até o limite de 10% do

valor do saldo devedor.”

No que toca à exigência de retenção da quota-parte do ICMS para o pagamento do

débito,  já  prevista  na  legislação  e  reproduzida  pelo  art.  3º,  §  1º,  do  projeto,

informamos ser ela permitida pelo parágrafo único do art.  160 da Constituição da

República. Tal dispositivo estabelece que a vedação para a retenção ou qualquer

restrição à entrega e ao emprego referente à repartição das receitas tributárias não

impedem  a  União  e  os  Estados  de  condicionarem  a  entrega  de  recursos  ao

pagamento  de  seus  créditos,  inclusive  de  suas  autarquias.  No mesmo sentido,  o

Supremo  Tribunal  Federal  manifestou  seu  entendimento  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 1106 / SE. A ementa da referida ADI afirma que, no caso de

Município  em  débito  com  o  recolhimento  de  contribuições  previdenciárias

descontadas de seus servidores, a retenção do repasse da parcela do ICMS até a

regularização  do  débito  encontra  legitimidade  nas  exceções  admitidas  pela
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Constituição Federal.

Faz-se necessário destacar que merece reparo o art. 1º do projeto, que prevê a

possibilidade de renegociação de dívida  do  Ipsemg com órgãos da administração

direta  e  das  entidades  da  administração  indireta  do  Estado.  Todavia,  a  Lei

Complementar nº 64, 25/3/2002, já cuidou da matéria.

Com  efeito,  a  referida  lei  complementar,  que  institui  o  Regime  Próprio  de

Previdência  dos Servidores do  Estado,  em seu art.  80,  estabeleceu que 60% da

dívida  do  Estado  com  o  Ipsemg,  decorrente  do  atraso  no  recolhimento  das

contribuições previdenciárias e das consignações facultativas,  serão compensados

mensalmente,  no  valor  equivalente  à  diferença  entre  a  receita  das  contribuições

estabelecidas na data de sua publicação, destinadas ao custeio dos benefícios de

pensão e auxílio-reclusão, cobradas dos segurados que ingressaram no Estado até

31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos citados benefícios para esses mesmos

segurados.  Encontramos  maior  esclarecimento  nos  arts.  81  e  82  da  referida  lei

complementar, que determinam que, com vistas à compensação dos citados 60% da

dívida do Estado para com o Ipsemg, o Tesouro assume a responsabilidade pelo

custo  dos  benefícios  de  pensão  por  morte  e  auxílio-reclusão  concedidos  aos

dependentes dos segurados cujo provimento tenha ocorrido até 31/12/2001 e dos

servidores públicos estaduais não titulares de cargo efetivo, abrangidos pelo art. 79.

O pagamento dos 40% restantes da dívida está previsto no parágrafo único do art.

80,  que  fixa  sua  efetivação  em  até  360  vezes,  na  forma  do  regulamento.

Complementando,  o  Decreto  nº  42.758,  de  2002,  que  regulamenta  a  Lei

Complementar nº 64, em seu art. 51, § 2º, dispõe que as parcelas serão sucessivas e

mensais,  a partir  de dezembro de 2002,  devendo ser  o saldo devedor  atualizado

financeiramente com a incidência de juros legais a partir do início do pagamento.

Destaque-se,  ainda,  que  o  art.  92  da  Lei  Complementar  nº  64,  revoga,

expressamente, as disposições relativas à renegociação da dívida do Estado com o

Ipsemg previstas na Lei nº 12.992 e nas alterações decorrentes da Lei nº 13.342.

Visando a  eliminar  esse problema,  apresentamos a Emenda nº 1,  que dá nova

redação  ao  art.  1º  do  projeto  de  lei  em  tela,  excluindo  o  Estado  dos  possíveis

beneficiados com a renegociação da dívida prevista no projeto de lei.
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Vislumbramos, também, a necessidade de alteração do art. 2º do projeto, que prevê

a atualização do saldo devedor das dívidas de que trata o projeto com base no Índice

Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC  –  ou  outro  que  vier  a  substituí-lo.

Conforme  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal,  a  vinculação  de  reajustes

previstos  em  lei  estadual  com  a  utilização  de  índices  nacionais  fere  o  princípio

federativo  do  qual  decorre  a  autonomia  estadual.  A  esse  respeito,  citamos  o

julgamento proferido pelo referido Tribunal no Recurso Especial 368.650, julgado em

18/10/2005 e na Ação Direta de Incostitucionalidade 285, do Estado de Rondônia,

julgada em 19/3/2010.  Dessa forma,  por  meio da apresentação da Emenda nº  2,

propomos que o reajuste do saldo devedor  seja vinculado à variação da Unidade

Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg –, que é um índice com valor fixado em lei

estadual.

Apresentamos  também  a  Emenda  nº  3,  com  o  objetivo  de  tornar  adequada  a

redação da cláusula revogatória, com a citação expressa das leis relativas à matéria.

Por  fim  informamos  que  em  5/7/2011,  este  relator  apresentou  requerimento

solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Ipsemg para que autarquia se

manifestasse sobre a matéria.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 252/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

– Ipsemg – autorizado a renegociar,  com os órgãos da administração direta e as

entidades da administração indireta dos Municípios conveniados, com os servidores

públicos civis  estaduais  e  municipais  e com os cartórios  extrajudiciais,  as  dívidas

decorrentes  de  atraso  no  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  das

consignações facultativas.”.
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 2º do projeto a seguinte redação:

“Art. 2º - O saldo devedor decorrente das dívidas de que trata o art. 1º poderá ser

pago em até trezentas e noventa parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo

com o quadro constante do Anexo I desta lei, atualizadas com base na variação da

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufmg .”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art.  6º - Ficam revogadas a Lei nº 12.992, de 30 de julho de 1998, e a Lei nº

13.342, de 28 de outubro de 1999.”.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis – André Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe “altera o art. 17

da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para receber parecer.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.648/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que “dispõe sobre a recomposição de reserva legal no âmbito do Estado de Minas

Gerais”.

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 sob exame pretende alterar o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002,

que “dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”.
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Especificamente, objetiva estender a obrigação de recomposição de área de reserva

legal ao posseiro rural, facultar o exercício dessa obrigação em outra propriedade,

desde que situada na mesma bacia hidrográfica e no território do Estado, e afastar as

restrições  de  que  a  compensação  por  outra  área  equivalente  se  dê  na  mesma

microbacia e de que a aquisição de gleba não contígua se dê na mesma bacia.

Observamos que o conteúdo do projeto em exame é idêntico ao do Projeto de Lei

nº 1.829/2004 acrescido das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Constituição  e  Justiça  desta  Assembleia  Legislativa  quando  do  exame  dessa

proposição.  Nesta  oportunidade,  porém, devemos considerar  as alterações na Lei

Florestal  estadual  ocorridas  desde  então,  bem  como  o  processo  de  reforma  do

Código Florestal em curso no Congresso Nacional, que certamente demandará, num

segundo momento,  a  revisão  da legislação estadual  de  caráter  complementar  ou

suplementar.

No  que  toca  à  deflagração  do  processo  legislativo,  não  vislumbramos  óbice  à

iniciativa parlamentar na espécie.

No que tange à competência legislativa, cumpre registrar que, de acordo com os

incisos VI,  VII  e  VIII  do art.  24 da Constituição da República,  direito  ambiental  é

matéria de competência concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo

artigo, que à União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos

Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,  estabelecendo

disposições  específicas,  em função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas

próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal.

Isso posto, observamos que a extensão da obrigação de recomposição de área de

reserva legal ao posseiro rural é coerente com o disposto no art. 44 da Lei Federal nº

4.771, de 1965, que institui o Código Florestal, e contém, portanto, as normas gerais

aplicáveis à matéria.

Por outro lado, a possibilidade de promover a recomposição em outra propriedade,

desde que seja na mesma bacia hidrográfica e no território do Estado, inclusive no

caso de inviabilidade de fazê-lo na mesma microbacia, já se encontra devidamente

regulada pelo § 7º do mesmo art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002, acrescentado pela Lei

nº 18.365, de 2009. Ademais, a regra geral, nos termos do art.  44, III,  do Código
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Florestal,  consiste em  “compensar  a  reserva  legal  por  outra  área equivalente  em

importância  ecológica  e  extensão,  desde  que pertença  ao mesmo ecossistema e

esteja localizada na mesma microbacia”, o que deve ser respeitado pela legislação

estadual.

Finalmente,  verifica-se que o inciso V do art.  17 da Lei  nº 14.309,  de 2002,  foi

declarado inconstitucional  pelo Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais  no

julgamento  da  ADI  nº  1.0000.07.456706-6/000,  “in  verbis”:  “Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade. Artigo 17, incisos V, VI e VII e parágrafo 6º da Lei Estadual nº

14.710/2004 (sic). Política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Artigo

19, incisos V e VII, e parágrafo 6º, do Decreto Estadual nº 43.710/04. Regulamento.

Reserva  legal.  Inconstitucionalidade  manifesta.  Extrapolação  de  competência

suplementar. Disciplina contrária à legislação federal de regência. Ofensa ao artigo

10,  inciso V,  e parágrafo 1º,  I,  da Constituição Estadual.  Representação acolhida.

Vício  declarado.  -  A  recomposição  da  reserva  legal  em  imóveis  rurais  a  ser

implementada mediante compensação, consoante a legislação federal de regência,

somente é possível se se der por outra área equivalente em importância ecológica e

extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma

microbacia”.

Assim, a par de não poder ser alterado, por força do art. 16 da Lei Complementar nº

78, de 2004, que “dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado”,

o dispositivo padeceria do mesmo vício de inconstitucionalidade na forma proposta

pelo art. 1º do projeto sob exame, basicamente por contrariar a norma geral federal

aplicável à espécie, qual seja o art. 44 do Código Florestal.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência nº  12,  de 2003, esta Comissão

também deve se manifestar sobre o Projeto de Lei nº 1.648, de 2011,  anexado à

proposição,  que  pretende  autorizar  o  proprietário  de  imóvel  rural  a  promover  a

recomposição da reserva legal por meio do plantio de espécies arbóreas exóticas

intercaladas  com  espécies  arbóreas  nativas  de  ocorrência  regional  ou  pela

implantação de sistemas agroflorestais.

Observamos,  inicialmente,  que  a  possibilidade  de  implantação  de  sistemas
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agroflorestais para fins de recomposição de reserva legal já se encontra amparada

pelo inciso I do art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002. Similarmente, a autorização para o

plantio de espécies arbóreas exóticas visando a mesma finalidade é disciplinada pelo

§  2º  do  44  do  Código  Florestal,  que  não  pode  ser  contrariado  pela  legislação

estadual, sob pena de inconstitucionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 276/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o “caput” do art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 17 – O proprietário ou possuidor de imóvel rural fica obrigado, se necessário, a

recompor a área de reserva legal, podendo optar entre os seguintes procedimentos:”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – Delvito

Alves – Bruno Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 317/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Célio  Moreira,  a proposição em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.133/2009,  “estabelece  normas  para

atendimento a vítimas do crime de pedofilia, bem como seus familiares, por grupo

multidisciplinar no Estado de Minas Gerais,  criando grupo para suporte pessoal  e

tratamento específico a essa modalidade de violência e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  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.
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento  tem  o  propósito  de  autorizar  o  governo  a  criar  grupo

multidisciplinar  no  intuito  de dar  suporte pessoal  e familiar  a vítimas do crime de

pedofilia. Para tanto, determina que esse grupo será composto de Procuradores de

Justiça,  Defensores  Públicos,  psicólogos,  psiquiatras  e  assistentes  sociais

especializados, que poderão dar a devida assistência às famílias e às vítimas.

Apesar de a proposição não fazer alusão expressa ao termo “programa”, o que se

pretende, na verdade, é autorizar o Executivo a instituir  um programa de governo

voltado para o atendimento a vítimas de pedofilia. A esse respeito, ressalte-se que

tem sido corriqueira a apresentação, nesta Casa, de projetos de lei que instituem ou

autorizam o  governo a  criar  programas ou campanhas,  os  quais  vêm recebendo,

nesta Comissão, parecer pela inconstitucionalidade.

As situações fáticas que dão ensejo à autorização do Legislativo para determinas

condutas do Executivo devem figurar na Constituição, por se tratar de relações entre

os  Poderes  constituídos.  Há  vários  dispositivos  constitucionais  que  exigem

autorização desta Casa para a legitimação de algumas ações do governo, sem a qual

tais atos padecem de vício jurídico, sujeitando-se a eventual anulação pelo Judiciário.

Nesses casos, o governo não pode tomar a medida prevista sem prévia manifestação

do  Legislativo,  embora  a  autorização,  por  si  só,  não  obrigue  o  Executivo.  Tal

aprovação pode revestir a forma de lei, como acontece com a criação de sociedade

de economia mista e empresa pública, com base no disposto no art. 14, § 4º, II, da

Carta mineira. Em outros casos, a citada autorização reveste a forma de resolução da

Assembleia Legislativa,  quando o Governador  do Estado solicita  aprovação desta

Casa para editar lei delegada, nos termos do art. 72, § 2º, da referida Constituição.

Em ambos  os  casos,  é  a  Constituição  que exige,  explicitamente,  a  manifestação

prévia do Legislativo sobre determinadas medidas a serem tomadas pelo Executivo,

oportunidade em que realiza o controle  político sobre a atuação do administrador

público.  Fora  das  situações  enumeradas  no  texto  constitucional,  não  há  que  se
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cogitar de aprovação do Parlamento, sob pena de afrontar o princípio da separação

dos Poderes. Dito de outra forma, o processo legislativo somente se torna devido

quando a  norma superior  prevê sua realização,  uma vez que a  peculiaridade da

matéria não comporta interpretação em sentido contrário.

Programas  são  ações  governamentais  voltadas  para  fins  públicos  em  qualquer

área, seja na da saúde, seja na da educação, da assistência social, ou da proteção

ambiental, entre outras. Por se tratar de ações administrativas, o assunto refoge da

alçada do Legislativo,  ao qual  compete estabelecer regras gerais  e abstratas que

balizem  os  serviços  e  atividades  prestados  pelo  Executivo.  Este  é  que  tem  a

atribuição  habitual  de  criar  programas  de  governo  ou  campanhas  educativas,

respeitadas  as  diretrizes  legislativas  preexistentes.  Para  demonstrar  a  natureza

administrativa da matéria em questão, saliente-se que vigora, no Estado, o Decreto nº

34.398, de 1992, que cria o Programa SOS-Criança, o qual tem por finalidade prestar

socorro imediato a crianças e adolescentes que se encontrem em situação adversa,

assegurando-lhes assistência jurídica, e promover ações em defesa de crianças e

adolescentes vítimas de violência, abandono e negligência, a par de outros objetivos

enumerados no art. 2º do mencionado decreto.

Saliente-se, ainda, que o governo de Minas lançou a campanha Proteja Nossas

Crianças, com o objetivo precípuo de combater a violência doméstica e a exploração

sexual de crianças e adolescentes. Essa campanha é desenvolvida pela Secretaria

de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –  em  parceria  com  o  Serviço

Voluntário de Assistência Social – Servas – e o Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente – Cedca.

Vê-se,  pois,  que  já  existem  ações  administrativas  tomadas  pelo  Executivo,  no

exercício  de  suas  atividades,  que  abarcam  as  medidas  previstas  no  projeto  sob

análise,  não  havendo  necessidade  de  edição  de  norma  jurídica  específica  para

instituir tal programa.

Finalmente, é oportuno assinalar que o Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, de que trata a Lei nº 19.417, de 2011, contém o Programa 023, destinado à

implantação do Sistema Único de Assistência Social – Suas –, no qual estão previstas

ações  voltadas  para  cofinanciar  os  Municípios  na  execução direta  ou  indireta  de
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proteção social  especial,  inclusive  destinada a crianças  e  adolescentes,  ofertando

serviços, programas, projetos e benefícios que garantam o atendimento especializado

às pessoas e famílias que sofreram violência de direitos, o que abrange os casos de

pedofilia. A mencionada lei prevê, ainda, o Programa 726, Acesso à Justiça, que se

destina  a promover  o acesso à justiça por  meio de assistência jurídica,  judicial  e

extrajudicial, integral e gratuita, à população hipossuficiente. Entre as ações previstas,

encontra-se  o  item  1099,  voltado  para  a  implantação  de  núcleos  de  assistência

jurídica especializada, no escopo de atender aos públicos considerados prioritários

por sua vulnerabilidade social, tais como mulheres, idosos, crianças, adolescentes e

pessoas com deficiência.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 317/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, “dispõe sobre

a  instalação  de  medição  individualizada  do  consumo  de  energia  elétrica  nas

edificações prediais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Administração Pública, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende assegurar, por força de lei, o direito do consumidor

dos serviços de energia elétrica,  nas edificações prediais residenciais.  Segundo o
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autor  do  projeto,  a medida está  em consonância com as normas de proteção ao

consumidor e tem como parâmetro a medição individualizada do consumo de água,

conforme assegurado por meio da Lei nº 17.506, de 29 de maio de 2008.

O Estado possui competência concorrente à União para legislar sobre produção e

consumo  e,  particularmente,  sobre  responsabilidade  por  dano  ao  consumidor,

conforme está previsto no art. 24 da Carta Constitucional Federal.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor,  constante da Lei  nº  8.078,  de

11/9/90,  ao  instituir  a  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo,  coloca  como

princípio o atendimento das necessidades dos consumidores, notadamente dos seus

interesses econômicos, prevendo, inclusive, a possibilidade da ação governamental

com o propósito de implementar as medidas necessárias à consecução dos objetivos

então almejados.

Quando  a  lei  federal  faz  previsão  da  ação  governamental  na  proteção  dos

consumidores,  deve  ficar  claro  que  esta  não  se  restringe  à  adoção  de  medidas

meramente administrativas, ou da instituição de órgãos, como os Procons, como elos

para facilitar a solução dos conflitos.

Pode-se  dizer  que  se  encontra  nessas  prerrogativas  a  possibilidade  de  legislar

sobre a matéria, tal qual ocorre no caso em análise.

Não é demais lembrar que, embora de maneira geral a medição do consumo de

energia  elétrica  já  se  efetive  de  forma  individualizada,  não  existe  a  garantia  de

permanência  dessa  modalidade  de  serviço  que  se  encontra  prevista  em  norma

constante de resolução oriunda do órgão regulador. A instituição da medida proposta,

por meio de lei, certamente melhor assegura a todos os consumidores do Estado o

direito à medição individualizada.

Por outro lado, não existe vedação de ordem constitucional para que se instaure o

processo  legislativo  por  iniciativa  parlamentar,  razão  que  nos  leva  a  concluir

favoravelmente ao trâmite do projeto em questão.

A Emenda  nº  1,  apresentada ao final  deste  parecer,  procura  melhor  adequar  a

redação dos arts. 1º e 7º do projeto à realidade do mercado, tornando impositiva a

previsão da instalação dos medidores de energia nos prédios construídos a partir da

data de publicação da lei.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 325/2011 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação aos arts. 1º e 7º do projeto:

“Art. 1º - O prestador do serviço público de abastecimento de energia elétrica fará a

medição individualizada do consumo nas edificações prediais residenciais, comerciais

ou  de  uso  misto,  mediante  requerimento  do  síndico,  do  responsável  ou  do

interessado, observado o disposto nesta lei.

(...)

Art. 7º - O projeto elétrico das edificações prediais construídas a partir da data da

publicação  desta  lei  deverá  prever  a  instalação  de  um medidor  para  aferição  do

consumo global de energia elétrica e de outro medidor por unidade autônoma para a

aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei.”.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.830/2009, tem por objetivo modificar a Lei

n° 16.299, de 3/8/2006, que estabelece normas para a comercialização de vestuário

próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais

órgãos de segurança pública do Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  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, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei n° 1 6.299, de 3/8/2006, que estabelece
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normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

Para tanto, a proposição pretende acrescentar à referida lei artigo que determina a

confecção do citado vestuário de forma diferenciada para mulheres. Também prevê

que  essa  adaptação  deve  ser  realizada  pelas  pessoas  físicas  e  jurídicas  que

comercializam esses produtos, sob pena de serem impedidas de contratar ou firmar

convênios com o Estado. Por fim, o projeto busca classificar como uniforme, além da

indumentária própria, quepes, gorros, emblemas, distintivos, insígnias e braçais.

Conforme já esclarecido, a proposição em comento resulta do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.830/2009, razão pela qual a matéria é tratada de forma idêntica.

Quando da análise do projeto originário, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que  apresentou.  Por  sua  vez,  esta  Comissão  de  Segurança  Pública  também

manifestou-se favoravelmente à aprovação, tendo apresentado a Emenda nº 2.

Verifica-se que a Comissão de Constituição e Justiça reproduziu em seu parecer a

emenda antes apresentada, com o objetivo de propor pequenas alterações no projeto

em estudo, sem gerar, no entanto, alterações de conteúdo.

Assim, considerando-se a discussão realizada quando da tramitação do Projeto de

Lei  nº  3.830/2009,  bem como o  fato de  inexistirem mudanças relevantes sobre o

tema,  esta  Comissão  mantém  o  seu  entendimento  quanto  ao  mérito,  reiterando,

inclusive, parte do parecer emitido.

A Constituição da República de 1988 prevê a igualdade como um dos postulados do

regime democrático, sendo esse preceito enunciado no “caput” e no inciso I do art. 5º.

O “caput” estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza,  enquanto  o  inciso  I  especifica  que  homens  e  mulheres  são  iguais  em

direitos e obrigações. Evidentemente, o princípio da igualdade deve atingir a todos,

indistintamente, naquilo em que são iguais. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer

que  as  desigualdades  existem  e  que,  em  diversas  hipóteses,  tais  desigualdades

conduzem à formação de subconjuntos, de iguais entre si.

Nesse  raciocínio,  esta  Comissão  entende  que  a  proposição  é  apropriada  e

necessária  na  medida  em  que  objetiva  dar  a  homens  e  mulheres  o  mesmo
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tratamento, sem contudo desrespeitar suas diferenças e peculiaridades. Resta claro

que a intenção é adaptar o vestuário próprio dos órgãos de segurança pública do

Estado  às  necessidades  do  grupo  feminino,  proporcionando-lhe  maior  conforto  e

bem-estar  na  realização  das  atividades  inerentes  ao  seu  trabalho.  Não  se  trata,

portanto, de estabelecer diferenças arbitrárias ou discriminações absurdas, o que é

vedado pela Carta Magna. De acordo com Alexandre de Moraes, na obra “Direitos

Humanos Fundamentais”, “o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em

que se desigualam, é exigência do próprio conceito de justiça”.

Contudo,  cabe  ajustar  a  redação  do  projeto  em  análise  a  fim  de  aprimorar  e

redistribuir os dispositivos nele contidos, atribuindo-lhes a clareza e a uniformidade

necessárias.

Nessa perspectiva, sugerem-se alterações a fim de aperfeiçoar o texto do “caput” e

do § 1º do dispositivo sugerido no art. 1º do projeto. Essas modificações, no entanto,

não alcançam o conteúdo das disposições contidas no projeto, restando incólume a

intenção inicial do autor. Frise-se que tais acertos visam, especialmente, a adequar os

comandos contidos na proposição à lei que se pretende alterar. Certo é que não se

deve perder de vista a produção legislativa final, ou seja, a Lei nº 16.299, de 2006,

deverá constituir-se de um texto legal revestido de coerência lógica e formal.

Além das adequações acima referidas, cumpre observar que o § 2º do dispositivo

sugerido no art. 1º do projeto merece reparo. Note-se que o referido § 2º prevê que as

pessoas físicas ou jurídicas que comercializem os produtos previstos na Lei nº 16.299

sejam  impedidas  de  contratar  e  firmar  convênios  com  o  Estado  caso deixem  de

cumprir a determinação contida no “caput”, qual seja confeccionar o vestuário próprio

da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos

de segurança pública do Estado de forma própria e específica para as mulheres. No

entanto,  entendemos que tal  penalidade deve alcançar não somente os  infratores

dessa obrigação, mas todos aqueles  que descumprirem qualquer  das disposições

contidas  na  Lei  nº  16.299,  haja  vista  que  outros  deveres  são  previstos  para  as

pessoas que comercializam esses produtos. Assim, sugere-se a alteração do teor do

referido  comando  a  fim  de  se  estender  o  impedimento  da  contratação  ou  da

realização  de  convênios  com  o  Estado  àqueles  que  descumprirem  qualquer  das
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disposições previstas na lei. Nessa perspectiva, o dispositivo passa a integrar o rol

das sanções constantes do art. 4º da Lei nº 16.299, por meio da inclusão do inciso V.

De outro lado, é oportuno garantir que o vestuário próprio das corporações e órgãos

de  segurança  pública,  bem  como todas  as  peças  que o  acompanham,  não  seja

reutilizado ou doado, mesmo após o término de sua vida útil. Esse ponto deve ficar

claro na Lei nº 16.299, a fim de proteger a sociedade do uso ilegal ou indevido desses

produtos,  princípio,  inclusive,  que  motivou  a  aprovação  da  lei  citada.  Não  basta,

portanto, autorizar e cadastrar as pessoas que comercializem as peças; é necessário

impedir a utilização dessas peças de forma ilegal.

À vista das considerações expendidas, inclusive no que se refere à necessidade de

alterações no projeto, resta claro que a proposição em exame merece a aprovação

desta Casa Legislativa na forma do substitutivo apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 327/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redi gido, e pela rejeição da Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, que estabelece normas para a

comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  O  vestuário  próprio  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil,  do  Corpo  de

Bombeiros Militar  e dos demais  órgãos de segurança pública  do Estado somente

poderá ser vendido ao órgão ou à corporação ou a servidor ou militar dele integrante.

§ 1º – Para os efeitos desta lei,  consideram-se vestuário o uniforme, a farda, o

distintivo, a insígnia, o emblema, o quepe, o gorro e o braçal.

§ 2º – O vestuário a que se refere o § 1º deste artigo terá confecção diferenciada

para homens e mulheres.

§ 3º – A venda direta dos produtos relacionados neste artigo a servidor ou militar
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depende de autorização expressa do órgão ou da corporação a que pertença.

§ 4º – As peças de vestuário de que trata esta lei  não poderão ser doadas ou

reutilizadas, devendo, após o término de sua vida útil, ser entregues pelo servidor ou

militar  ao órgão ou à corporação a que pertença,  que providenciará a inutilização

desses produtos.”.

Art. 2º – O “caput” do art. 2º da Lei nº 16.299, de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º – A confecção, a distribuição e a comercialização das peças de vestuário de

que trata esta lei dependem de autorização do Poder Executivo.”.

Art. 3º – O “caput” do art. 4º da Lei nº 16.229, de 2006, passa a vigorar com a

redação a seguir, ficando ainda acrescido do seguinte inciso V:

“Art.  4º  –  O descumprimento do  disposto  nesta lei  sujeita  as  pessoas físicas e

jurídicas a que se refere o “caput” do art. 3º às seguintes sanções administrativas:

(...)

V – proibição de contratar e firmar convênios com o Estado.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

João Leite,  Presidente – Cássio Soares, relator – Maria Tereza Lara – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 333/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.159/2007, estabelece normas para concurso

público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado e

revoga a Lei nº 13.167, de 20/1/99.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  esta

proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 414, do Deputado Elismar Prado;
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546, do Deputado Célio Moreira; 563, do Deputado Fred Costa; 651, do Deputado

Doutor Viana; 959 e 960,  do Deputado Gilberto Abramo; 1.145, da Deputada Ana

Maria  Resende;  1.148,  do  Deputado  Carlos  Pimenta;  1.151;  e  1.152/2011,  do

Deputado  Délio  Malheiros,  que  contêm  objeto  semelhante  ao  propugnado  pela

proposição em estudo.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação

A proposição tem por escopo estabelecer regras para a elaboração e a execução

de concursos públicos na administração direta e indireta do Estado.

Assim,  dispõe o projeto  sobre o  edital  do  concurso,  a publicidade dos atos,  as

inscrições, as provas, os recursos e a nomeação.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.159/2007, que a ele deu origem, esta Comissão aprovou substitutivo. Como não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da República prevê, em

seu art. 37, inciso II, a realização de concurso público para ingresso na administração

pública, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e

exoneração. O referido dispositivo constitucional assim dispõe:

‘Art. 37 – (...)

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a

complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as

nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração’.

Como se vê, a ‘obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos em

comissão  e  empregos  com  essa  natureza,  refere-se  à  investidura  em  cargo  ou

emprego público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou
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emprego público inicial da carreira na Administração direta e indireta’. (Hely Lopes

Meirelles. ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 26ª ed., p. 403.)

Ainda sobre o tema, o mencionado autor leciona que ‘os concursos não têm forma

ou  procedimento  estabelecido  na  Constituição,  mas  é  de  toda  conveniência  que

sejam  precedidos  de  uma  regulamentação  legal  ou  administrativa,  amplamente

divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas’.

(Op. cit., p. 404.)

Cumpre dizer que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, porquanto se

trata de assunto de direito administrativo, o qual se insere no campo de competência

de cada ente político, tendo em vista o princípio autonômico, base da Federação.

Por  fim,  quanto à regra de reserva de iniciativa sobre a matéria,  destacamos o

acórdão  referente  à  Adin  nº  2.672/ES,  publicado  em 10/11/2006,  que  teve  como

relatora a Ministra Ellen Gracie. Entendeu-se que a Lei nº 6.663, de 2001, do Estado

do Espírito  Santo,  a qual  estabelece isenção de pagamento de taxa de concurso

público, não dispõe sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da

Constituição da República), tendo tratado de condição para se chegar à investidura

em cargo público, que é um momento anterior  ao da caracterização do candidato

como servidor  público,  não restando configurada a inconstitucionalidade formal  da

referida lei.

Assim sendo, na matéria em questão, entendemos que o Legislativo está habilitado

a deflagrar o devido processo legislativo.

Todavia,  com o fito de adequar  o projeto de lei  em estudo à técnica legislativa,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. “

Ressalte-se  que  as  medidas  e  ideias  previstas  nos  projetos  de  lei  anexados  à

proposição em comento contribuíram para a apresentação do substitutivo.

Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta

Comissão,  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  se  manifestou

contrariamente ao projeto, tendo em vista que muitos dos critérios propostos já estão

estabelecidos  no  Regulamento  Geral  de  Concurso  Público instituído  pelo  Decreto

Estadual nº 42.899, de 17/9/2002.

No entanto, o referido regulamento trata da realização de concursos públicos da
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administração direta  e  indireta  do  Poder  Executivo  Estadual,  sendo o  projeto  em

estudo  mais  abrangente  ao  estabelecer  normas  para  a  realização  de  concurso

público  para  investidura  em  cargo ou emprego  público  de  órgão  ou  entidade  da

administração direta ou indireta do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 333/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  normas  para  a  realização  de  concurso  público  para  investidura  em

cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999, que estabelece norma

para concurso público promovido pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º – O concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em

cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado será realizado conforme o disposto nesta lei.

Art. 2º – O processo seletivo será promovido diretamente pelos órgãos ou pelas

entidades da administração direta ou indireta do Estado ou mediante a contratação de

terceiros, precedida de licitação.

Art.  3º  –  O  concurso  público  reger-se-á  pelo  respectivo  edital,  observados  os

princípios  constitucionais  aplicáveis  à  administração  pública,  principalmente  o  da

publicidade, o do contraditório e o da ampla defesa.

Art. 4º – É vedada a realização de concurso público para investidura em cargo ou

emprego público sem a existência de vaga.

Art. 5º – O prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorrogável

uma vez, por igual período.

Art.  6º  –  O  candidato  aprovado  em  concurso  público  realizado  por  órgão  ou

entidade da administração direta ou indireta do Estado tem assegurado o direito à

nomeação, respeitado o número de vagas previsto no edital e o prazo de validade do
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concurso.

Art. 7º – É vedada a contratação de pessoal para cargo ou emprego de órgão ou

entidade da administração direta ou indireta do Estado, ressalvado o disposto no art.

37, IX, da Constituição da República.

CAPÍTULO II

Do Edital

Art. 8º – O edital é o instrumento convocatório que contém as normas específicas

do concurso público, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, que possibilite a

perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato.

Art. 9º – A cada concurso público corresponderá um edital.

Art. 10 – O edital conterá, sob pena de nulidade:

I – número de ordem, em série anual;

II – nome do órgão ou da entidade responsável pelo concurso público;

III – objeto e finalidade do concurso público;

IV – identificação e atribuições do cargo ou emprego público;

V – nível de escolaridade exigido;

VI  –  número  de  vagas,  inclusive  das  destinadas  a  portadores  de  deficiência,

observada a legislação pertinente;

VII – datas de abertura e encerramento das inscrições;

VIII – etapas do processo seletivo, número de questões por prova e a respectiva

pontuação, número de questões que, se anuladas, torna obrigatória a repetição de

uma mesma etapa;

IX – conteúdo programático;

X – critérios de classificação;

XI – informação sobre direito de petição e procedimentos sobre recurso;

XII – nome do Município onde serão realizadas as provas e o local de entrega dos

comprovantes de títulos;

XIII – informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a documentação exigida

para esse fim;

XIV – prazo de validade do concurso público.

Parágrafo  único  –  O  edital  conterá  outras  especificidades,  de  acordo  com  a



115
____________________________________________________________________________

natureza do cargo a ser provido ou se houver lei específica versando sobre a matéria.

Art. 11 – Depois de publicado o edital, o concurso público só poderá ser cancelado

mediante fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada.

Parágrafo único – O cancelamento de que trata o “caput”  deste artigo implicará

devolução da taxa de inscrição do concurso público.

Art.  12  –  O  edital  do  concurso  público  que  prevê  provas  práticas  indicará  os

instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizados, com especificação, se

for o caso, da marca, do modelo e do tipo, além de outras indicações necessárias à

perfeita identificação, sob pena de nulidade das provas práticas.

CAPÍTULO III

Da Publicidade

Art. 13 – A divulgação do concurso público será feita por meio da publicação do

edital.

Art.  14  –  Serão  publicados  no órgão  oficial  de  imprensa  do  Estado e  na  rede

internacional de computadores:

I – o edital em seu inteiro teor;

II – a relação dos candidatos aprovados, em cada etapa, com as respectivas notas;

III – a relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação final, com as

respetivas notas;

IV – as decisões sobre os recursos interpostos;

V – a homologação do concurso.

Parágrafo único – Nos jornais de grande circulação no Estado, poderá ser publicado

extrato do edital, a critério do órgão ou da entidade da administração direta ou indireta

do Estado responsável pelo concurso público.

Art. 15 – O edital será publicado, no mínimo, noventa dias antes da data prevista

para a realização da primeira prova.

Art. 16 – A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser fundamentada de

forma expressa e objetiva e será divulgada no órgão oficial de imprensa do Estado e

na rede internacional de computadores.

Parágrafo  único  –  É  vedada  qualquer  alteração  do  edital  nos  trinta  dias  que

antecederem a primeira prova.
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CAPÍTULO IV

Da Inscrição

Art. 17 – A inscrição em concurso público efetivar-se-á mediante a apresentação da

documentação exigida no edital.

Art. 18 – Será respeitado o prazo mínimo de trinta dias entre a data de publicação

do edital e a data de abertura das inscrições.

Art. 19 – O prazo mínimo para a realização das inscrições em concurso público será

de sete dias úteis contados da data de abertura das inscrições.

Art. 20 – É vedada a inscrição condicional em concurso público.

Art.  21 – Na fixação do valor  da taxa de inscrição,  levar-se-á em conta o nível

remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida e o número de fases e

provas do processo seletivo.

Parágrafo único – O órgão ou a entidade da administração direta ou indireta do

Estado responsável pelo concurso público divulgará, no órgão oficial de imprensa do

Estado  e  por  meio  eletrônico  de  acesso  público,  até  o  vigésimo  dia  do  mês

subsequente  ao  encerramento  do  concurso  público,  demonstrativo  do  que  foi

arrecado com a taxa de inscrição, bem como de sua destinação.

Art.  22  –  O candidato  comprovadamente  desempregado,  nos  termos  da Lei  nº

13.392, de 7 de dezembro de 1999, fica isento do pagamento da taxa de inscrição.

Art. 23 – Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a qualquer tempo,

acarretarão a anulação da inscrição do candidato bem como de todos os atos dela

decorrentes, sem prejuízo da ação penal cabível.

CAPÍTULO V

Da Seleção

Art. 24 – A seleção dos candidatos inscritos em concurso público será realizada por

meio de provas ou de provas e títulos.

Art. 25 – O interstício mínimo entre a data de encerramento das inscrições e as

provas será de sessenta dias.

Art. 26 – As provas realizar-se-ão, preferencialmente, nos domingos ou nos feriados

estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos sábados.

Art. 27 – Se o edital não indicar o calendário das provas, a convocação para cada



117
____________________________________________________________________________

etapa  dar-se-á  por  novo  edital,  publicado,  no  mínimo,  vinte  dias  antes  de  sua

realização.

Art. 28 – O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou ambos.

Art. 29 – Na realização de processo seletivo de provas e títulos, o edital indicará

expressamente os títulos e a respectiva pontuação, vedada a indicação de títulos que

não guardem relação com as atribuições do cargo disputado.

§ 1º – A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 2º – A não apresentação de títulos pelo candidato não é causa impeditiva de sua

participação nas demais fases do processo seletivo.

§ 3º – O número de pontos atribuídos aos títulos corresponderá a, no máximo, 10%

(dez por cento) do total geral dos pontos computáveis do concurso.

§ 4º - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter  pontuação

superior aos equivalentes obtidos em instituições nacionais.

§ 5º - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou emprego público de

nível fundamental ou médio, não é permitida a exigência de títulos.

Art. 30 – As provas discursivas serão avaliadas por uma banca formada, no mínimo,

por:

I – um componente para exame dos aspectos linguísticos, gramaticais e estilísticos;

II – dois especialistas na área temática.

Art.  31  –  É  obrigatória,  na  realização  de  provas  práticas,  a  adoção  dos

instrumentos,  dos  processos,  dos  equipamentos,  das  técnicas  e  dos  materiais

usualmente utilizados para a ação cuja realização se pretende aferir.

Art. 32 – Estão impedidos de atuar diretamente na elaboração, na aplicação e na

correção das provas em que haja identificação do candidato o cônjuge e os parentes

consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive os por adoção.

CAPÍTULO VI

Dos Recursos

Art. 33 – O edital do concurso público é passível de recurso no prazo de cinco dias

contados da data de sua publicação.

Art.  34  –  Todas  as  provas  do  processo  seletivo  são  passíveis  de  recurso

administrativo.



118
____________________________________________________________________________

Art. 35 – O gabarito das provas objetivas e as correções das provas discursivas ou

de habilitação estarão disponíveis para os candidatos, no prazo para a elaboração de

recursos, na entidade responsável pela elaboração do processo seletivo.

Art.  36 – A decisão dos recursos será fundamentada,  admitida a elaboração de

parecer único para uma mesma questão ou item, desde que tratadas todas as teses

apresentadas, com cópia para o candidato que a requerer.

Art. 37 – A alteração do gabarito ou a anulação de questões terão efeito extensivo a

todos os candidatos, independentemente da apresentação de recurso.

CAPÍTULO VII

Da Nomeação

Art.  38  –  A  nomeação  de  candidato  obedecerá  estritamente  à  ordem  de

classificação.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Art. 39 – Fica revogada a Lei n° 13.167, de 20 de j aneiro de 1999.

Art. 40 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 443/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.956/2007,  “institui  a  política  estadual  de

proteção ao nascituro e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 26/2/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  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.
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Fundamentação

A proposição em análise propõe a instituição de uma política estadual de proteção

ao nascituro, que objetiva zelar pela garantia de seus direitos. Para tanto, o projeto

estabelece uma articulação entre o poder público e as organizações da sociedade

civil e determina ações que o Estado deverá desenvolver, entre as quais se destacam

a  promoção  de  programas  de  saúde  sexual  e  reprodutiva,  a  capacitação  de

profissionais de saúde para fornecer apoio médico e social para gestantes, o amparo

a jovens vítimas de abuso sexual  e a conscientização de estudantes das escolas

públicas sobre os direitos do nascituro.

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que os direitos do nascituro, desde a sua

concepção,  já  estão assegurados no art.  2º  do Código Civil  Brasileiro.  Também o

Código Penal Brasileiro, no capítulo que trata dos crimes contra a vida, prevê pena de

detenção  para  a  prática  de  aborto  provocada  pela  gestante  ou  com  o  seu

consentimento (arts.  124 e 125).  O Código prevê ainda duas situações em que o

aborto não é crime: quando a gravidez é resultante de violência sexual ou quando ele

é o único meio para salvar a vida da gestante (art. 128). Ao dispor sobre o aborto, a

nossa legislação penal  busca preservar o direito  à vida e proteger o nascituro na

medida em que estabelece normas rígidas para impedir a interrupção da gravidez.

Não  obstante  a  importância  do  tema,  o  projeto  em  análise  apresenta  vícios

insanáveis de natureza jurídico-constitucional,  uma vez que estabelece ações que

são  inerentes  à  atividade  do  Poder  Executivo.  A  Constituição  da  República

consagrou, em seu art. 2º, o princípio da separação de Poderes e, ao estabelecer as

regras  de  competência  de  cada  Poder,  conferiu  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 programas ou

planos  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, o programa que demandar investimento governamental

deve estar previsto na lei orçamentária. Entretanto, isso não significa dizer que seja

pertinente a edição de lei  específica criando programa; pelo contrário: apenas nos

casos expressamente previstos na Constituição, os programas devem ser criados por
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lei.

Conforme o entendimento reiterado desta Comissão, não é adequada a criação de

programas governamentais por meio de lei formal. Afinal, o programa prevê, de forma

detalhada,  o  “modus  operandi”  da  ação  administrativa  para  a  implementação  de

determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez, opera no plano da

abstração e da generalidade e não pode avançar  a ponto de minudenciar  a ação

executiva, prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria

esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da

separação dos Poderes.

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.

Ademais,  é  importante  ressaltar  que  todas  as  medidas  propostas  no  art.  3º  do

projeto em análise, para garantir a proteção ao nascituro, já estão previstas em leis

federais e estaduais ou mesmo em programas do Poder Executivo.

No campo da saúde sexual e reprodutiva, destaca-se a Lei Federal nº 9.263, de

1996, que regulamentou o direito ao planejamento familiar, estabelecendo um rol de

serviços relacionados à assistência à concepção e à contracepção, ao atendimento

pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao neonato e de serviços relacionados ao controle

das doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, necessários à atenção integral

à saúde sexual e reprodutiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, Lei nº

8.069, de 1990, também prevê um conjunto de obrigações do Estado no atendimento

à gestante e à criança pelo Serviço Único de Saúde.

No nível federal, existem ainda programas e projetos desenvolvidos na área técnica

de saúde da mulher e no Programa de Saúde da Família, voltados para a saúde

sexual e reprodutiva.

No  âmbito  estadual,  a  orientação  sexual  é  tratada  como  uma  das  bases  da

responsabilidade social na gestão pública, prevista na Lei nº 15.011, de 2004. A Lei nº

12.491, de 1997, por sua vez, determina a inclusão de conteúdo e atividades voltadas
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para orientação sexual no currículo do ensino fundamental.

A Secretaria de Estado da Saúde desenvolve, desde 2003, o Programa Viva Vida,

que tem por objetivo reduzir  a mortalidade infantil  e materna no Estado, e,  desde

2005, o Programa Saúde na Escola, que desenvolve ações de promoção da saúde

para os adolescentes voltadas para diversos assuntos relacionados a esse tema.

Pode-se constatar, portanto, que a proposição incorre também no vício da ausência

de  novidade  jurídica.  Como  ato  normativo  originariamente  emanado  do  Poder

Legislativo, a lei, em seu sentido estrito, tem por fim a edição de direito novo, e, no

caso em tela, já existem leis federais e estaduais que regulam a matéria.

Para subsidiar o processo legislativo, essa Comissão aprovou requerimento para

que o projeto de lei em análise fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de

Saúde. Em resposta à diligência, a referida Pasta manifestou-se contrariamente ao

conteúdo da proposição, informando que a Secretaria de Saúde já possui diversas

políticas de assistência pré-natal, de planejamento familiar e às mulheres em situação

de violência sexual, corroborando os argumentos já exarados neste parecer.

Por  último,  destacamos  que  o  mecanismo adequado  para  a  atuação  do  Poder

Legislativo  em  sede  de  políticas  públicas  é  a  apresentação  de  emendas

parlamentares à lei do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – quando de

sua elaboração, bem como de sua revisão anual.

Conclusão

Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 443/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 520/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “acrescenta

dispositivo à Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989, que altera artigos das Leis nºs

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e 9.758, de 10 de fevereiro de 1989”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 3/3/2011, foi  a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto de lei análise, nos termos do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 14/6/2011,  o relator  apresentou requerimento  solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em epígrafe estabelece hipótese de isenção do Imposto  sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte  Interestadual,  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  para  as

operações  envolvendo  veículo  automotor  de  transporte  de  passageiro,  quando

destinado à atividade de transporte escolar.

Segundo o autor da proposição, os proprietários de veículos destinados a emprego

na categoria de aluguel – táxi – já gozam da isenção de ICMS há vários anos, em

todo o território mineiro, motivo pelo qual seria justo estender o benefício a outros

trabalhadores que exercem a mesma função, qual seja o transporte de passageiros,

principalmente os que realizam transporte escolar.

Embora seja da competência dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o

ICMS, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição da República, a concessão de

isenção desse imposto requer o atendimento de algumas condições estabelecidas na

Constituição e na legislação federal.

Nos termos do art.  155,  § 2º,  inciso XII,  alínea “g”,  da  Carta Federal,  e  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias,  a  concessão  e  revogação  de  isenções,

incentivos  e  benefícios  fiscais  de  ICMS  dependem  da  celebração  de  convênio

interestadual  no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –,
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órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Esse  procedimento  instituído  para  a  concessão  de  benefício  fiscal  do  ICMS,  a

propósito, vem sendo reiteradamente reconhecido por decisões do Supremo Tribunal

Federal – STF – , valendo lembrar, por oportuno, a manifestação da Ministra Ellen

Gracie na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.276-2, proposta pelo Governador

do Estado de São Paulo, da qual se colhe o seguinte: “Em diversas ocasiões, este

Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que isenções de ICMS dependem

de deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não sendo possível a concessão

unilateral de benefícios fiscais”.

No  âmbito  do  Confaz,  foi  celebrado  o  Convênio  nº  38,  de  2001,  que  concede

isenção  do  ICMS  às  operações  internas  e  interestaduais  com  automóveis  de

passageiros,  para  utilização  como  táxi.  Por  força  do  Convênio  nº  1,  de  2010,  o

referido  benefício  produzirá  efeitos  até  30/11/2012  para  as  montadoras  e  até

31/12/2012 para as concessionárias.

Havendo expressa autorização do Confaz, a isenção do ICMS para as operações

com veículos utilizados como táxi encontra-se prevista na legislação mineira, mais

precisamente no item 92 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS –, aprovado

pelo Decreto n° 43.080, de 13/122002. Além disso, a  Resolução Conjunta nº 3.848,

de 2007, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Polícia Civil, estabelece critérios

para  a  concessão  do  benefício  para  os  adquirentes  de  veículos  de  passageiros

destinados a emprego na categoria de aluguel.

Já  em  relação  às  operações  internas  e  interestaduais  com  automóveis  de

passageiros destinados ao transporte escolar, os convênios autorizativos do Confaz

se referem a hipóteses específicas. Senão, vejamos.

O Convênio nº 53, de 2007, que foi prorrogado até 31/12/2012 pelo Convênio nº 1,

de 2010, dispõe que ficam isentas do ICMS as operações com ônibus, micro-ônibus e

embarcações  destinados  ao  transporte  escolar,  adquiridos  pelos  Estados,  pelo

Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito do Programa Caminho da Escola, do

Ministério  da  Educação  –  MEC  –,  instituído  pela  Resolução-FNDE-CD  nº  3,  de
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28/3/2007.

Em consonância com a referida autorização, o item 160 da Parte 1 do Anexo I do

RICMS dispõe sobre tal isenção no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Por  sua vez,  o Convênio nº 117, de 1997,  autorizava os Estados do Ceará,  do

Espírito Santo, de Goiás, da Paraíba, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí,

do  Mato  Grosso  do  Sul  e  de  Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas

operações internas com veículos automotores classificados no código 8702.10.00 –

ônibus – da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM-

SH,  quando  adquiridos  por  órgão  da  administração  pública  direta  e  destinados

exclusivamente ao transporte escolar.

No  entanto,  a  referida  autorização  só  foi  prorrogada  até  o  dia  30/4/99,  pelo

Convênio nº 23, de 1998.

Portanto, a carência de previsão em convênio, no âmbito do Confaz, impossibilita a

outorga  do  benefício  fiscal  para  todas  as  operações  envolvendo  automóveis

destinados ao transporte escolar, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal e da legislação pátria.

Além da necessidade do convênio específico, conforme dispõe a Lei Complementar

Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  em  seu  art.  14,  a

concessão  ou  ampliação de incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual

decorra renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de estimativa  de  impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o

mesmo artigo, deve ainda demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou

estar acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento de receita.

Caso seja atendida essa segunda condição, o incentivo ou benefício só entrará em

vigor quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Por  isso,  como a  proposição  em  análise  se  restringe  à  isenção  do  ICMS,  não

havendo  apresentação  de  medidas  de  compensação  ou  documentação  que

demonstre o impacto financeiro da medida, não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 520/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 525/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 525/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 548/2007, dispõe sobre o parcelamento das

diárias cobradas por depósitos públicos estaduais destinados à guarda de veículos

apreendidos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos seus

aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

Cumpre assinalar  que projeto idêntico foi  examinado na legislatura passada por

esta  Comissão,  ocasião  em  que  recebeu  parecer  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e 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.

De acordo com o projeto, os veículos apreendidos pelo poder público estadual por

infração ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e retidos em depósitos públicos

estaduais sob a custódia do Detran–MG terão o valor referente às diárias do depósito

parcelado em até seis vezes sempre que este for superior a um salário mínimo.

Em que pese a intenção meritória da proposição, é preciso dizer que esta esbarra

em algumas objeções de ordem jurídica. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o

CTB determina, no art. 131, § 2°, que o veículo só será licenciado se forem quitados
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todos os débitos a ele vinculados:

“Art. 131– (...)

§ 2º – O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”.

Naturalmente, enquadram-se nesses débitos os valores das diárias cobradas pela

permanência dos veículos nos depósitos, até porque tal fato decorre da apreensão

desses em razão de violação de leis de trânsito. Desse modo, a aprovação de uma lei

nos  termos  preconizados  pelo  projeto  em  exame  conduziria  a  uma  situação  de

antinomia ou conflito entre a suposta lei estadual e o CTB, pois um veículo cujo débito

referente às diárias fosse parcelado em até seis vezes não teria como ser licenciado,

em razão justamente da pendência do débito, conforme o disposto no mencionado

dispositivo.

Além do referido art.  131 do CTB, há que se invocar o disposto no art.  262 do

mesmo diploma legal, cuja redação segue transcrita:

“Art.  262  –  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.

(...)

§  2° –  A restituição  dos  veículos  apreendidos  só  oc orrerá  mediante  o  prévio

pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de

outros encargos previstos na legislação específica”.

Ora, se a restituição do veículo condiciona-se ao prévio pagamento das despesas

com remoção e estada,  entre outras,  não há como uma lei  estadual  instituir,  nos

termos preconizados pelo projeto em exame, a possibilidade de parcelamento dessas

despesas, sob pena de colisão normativa com o disposto no referido art. 262, § 2°, do

CTB,  o  qual,  frise-se,  constitui  norma  nacional  e,  por  isso,  de  observância

compulsória por todos os Estados da Federação.

Ademais, a maioria dos pátios que são utilizados para o depósito de veículos são

de particulares, os quais estabelecem contratos com o poder público para a cessão
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desse  tipo  de  espaço  físico.  Naturalmente  esses  contratos  são  precedidos  da

elaboração de planilhas de custos a fim de se fixarem os valores das diárias. Tais

contratos  não  poderiam  ser  alcançados  por  uma  norma  nos  termos  propostos,

impondo o parcelamento em seis vezes do valor devido a título de diárias, pois isso

equivaleria a uma alteração substancial de contratos já firmados pelo poder público

com particulares.

Finalmente,  cumpre-nos  ressaltar  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

aprovou, em 29/8/2006, parecer concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.251/2006, cujo texto é idêntico ao da proposição

ora em análise.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 525/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Delvito Alves – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 664/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 664, de 2011, dispõe

sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 e 2, 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, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental.

Seus  dispositivos  abarcam a definição dessas áreas,  a forma de delimitação e a

infraestrutura  mínima necessária  para sua proteção.  Os cruzamentos  de  rodovias

com  rios  de  abastecimento  público  são  declarados  Áreas  de  Risco  Ambiental,

entretanto mantém-se a possibilidade de o poder público definir outras áreas.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,  apresentou as

Emendas nos 1 e 2 ao projeto. A Emenda nº 1 substitui a expressão “Áreas de Risco

Ambiental”  por “Áreas de Risco para o Meio Ambiente”, mais precisa do ponto de

vista técnico, conforme entendimento da Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais, expresso quando da apreciação do Projeto de Lei nº 803, de 2003, o qual

deu origem ao projeto de lei  em tela. A Emenda nº 2 suprime os artigos 4º  e 5º,

considerados desnecessários sob o ponto de vista da regulação legal.

Em 3/5/2011, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enviou

o projeto em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais – DER-MG

–,  à  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  e  à  Superintendência  Regional  do

Departamento Nacional  de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Em 23/8/2011, o

Plenário  da  Assembleia  Legislativa  recebeu,  do  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ofício com resposta da referida diligência.

Nesse ofício, o Secretário de Estado propunha a substituição da expressão “Área de

Risco para o Meio Ambiente” por “Área de Vulnerabilidade Ambiental”, a seu ver mais

adequada tecnicamente.

No que tange ao mérito,  o projeto de lei  é louvável  por chamar, sob a ótica da

prevenção,  a  atenção  para  a  possibilidade de acidentes  ambientais  em locais  de

maior  sensibilidade  ambiental  e  de  maior  potencialidade  de  dano  à  população.

Entretanto, com o intuito de aprimorá-lo e de adequá-lo à melhor técnica legislativa,

apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que  acolhe  as  emendas  da  Comissão  de

Constituição e  Justiça  e  a  alteração sugerida  pelo  Secretário  de  Estado de Meio

Ambiente. O Substitutivo nº 1 também inclui os rios de preservação permanente no

artigo que trata dos rios de utilização para abastecimento público, de forma que os

cruzamentos  de  rodovias  com  rios  de  preservação  permanente  também  sejam

declarados como Áreas de Vulnerabilidade Ambiental.

Tendo  em  vista  considerações  sobre  a  exequibilidade  da  implantação  da

infraestrutura nas Áreas de Vulnerabilidade Ambiental,  o Substitutivo nº  1 também

suprime o inciso IV do art. 3º do projeto original. Consideramos que, na maior parte

dos casos, as linhas de telefone encontram-se distantes das rodovias, o que tornaria
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excessivamente  onerosa  sua  extensão  para  a  instalação  de  telefones  públicos.

Ademais, o inciso III do referido art. 3º já inclui a necessidade de o poder público

prover e especificar o procedimento adequado para o contato com as autoridades, no

caso da ocorrência de acidentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 664/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  criação  de  Áreas  de  Vulnerabilidade  Ambiental  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Consideram-se Áreas de Vulnerabilidade Ambiental os locais onde haja

possibilidade de ocorrência de acidentes que resultem em dano ambiental capaz de

comprometer uma população ou um ecossistema.

Art.  2º  – As Áreas de Vulnerabilidade Ambiental  serão criadas por ato do poder

público.

§  1º  –  A  criação  de  Área  de  Vulnerabilidade  Ambiental  será  precedida  da

identificação dos locais em que haja risco de acidente ambiental, da análise do grau

de risco e dos possíveis efeitos de um acidente e da definição das condições de seu

controle.

§ 2º – O poder público receberá e analisará sugestões de criação de Áreas de

Vulnerabilidade  Ambiental  encaminhadas  por  comunidades  organizadas,  por

organizações não governamentais – ONGs – e pela Defesa Civil.

Art.  3º  – O Poder  Executivo definirá os órgãos responsáveis pela prevenção de

acidentes nas áreas de que trata esta lei e pelas ações a serem executadas quando

de sua ocorrência.

Art. 4º – As Áreas de Vulnerabilidade Ambiental contarão com:

I – sinalização para prevenir acidente ambiental;

II  –  obras que minorem o  risco de  acidente ambiental,  tais  como amuradas de

contenção, iluminação noturna, redutores de velocidade, sonorizadores e pintura de

faixas;
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III  –  placas com identificação do local  e  do risco de  acidente  ambiental  e  com

orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para acionar as autoridades

responsáveis pelo atendimento em caso de acidente;

IV  –  outros  equipamentos  necessários  para  prevenir  e  minorar  acidentes

ambientais.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  rodovia  que  atravesse  Área  de  Vulnerabilidade

Ambiental, os equipamentos previstos no “caput” serão implantados no trecho situado

no raio de 1km (um quilômetro) do local definido como de risco de acidente ambiental.

Art. 5º – Ficam declaradas Áreas de Vulnerabilidade Ambiental do Estado as áreas

onde haja cruzamento de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios

utilizados para abastecimento público.

Art. 6º – O inciso I do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

I – o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, integrante da Bacia Hidrográfica do Rio das

Velhas;”.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir, relator – Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 712/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 712/2011, decorrente

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.880/2007, estabelece normas gerais para

a  instituição  de  loteamentos  fechados  e  condomínios  urbanísticos  no  Estado  de

Minas Gerais.

Publicado do “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, foi o projeto distribuído para as

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 933/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

que  estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e
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condomínios urbanísticos no Estado.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  visa  a  estabelecer  normas  gerais  para  a  instituição  de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado, com fulcro no art. 24, §

3º, da Constituição da República, conforme anuncia a ementa da proposição.

Primeiramente,  esclarecemos  que  as  medidas  previstas  no  Projeto  de  Lei  nº

933/2011 são semelhantes às previstas na proposição em comento, tendo suas ideias

contribuído para apresentação do substitutivo no final do parecer.

Cumpre  dizer  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.880/2007, que a ele deu origem, esta Comissão aprovou substitutivo. Como não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Para  o  devido  exame  da  matéria,  convém  inicialmente  desenvolver  algumas

considerações sobre o conceito de normas gerais para, em seguida, reconhecer a

competência do Estado para legislar sobre direito urbanístico. Verifica-se a seguir a

existência  de  lacunas  na  legislação  federal  que  permite  a  edição  de  normas

estaduais.

Teoria e prática das normas gerais na competência legislativa concorrente

Na  medida  em  que  cresceram  as  atribuições  do  Estado  durante  o  século  XX,

tornou-se  mais  difícil  a  separação  estanque  entre  as  atribuições  dos  entes

federativos, como no modelo original do federalismo norte-americano. Nos Estados

federados, além das competências privativas dos entes federativos, a competência

para legislar sobre algumas matérias foi atribuída concorrentemente à União e aos

Estados. Para repartir as responsabilidades na competência legislativa concorrente,

há duas técnicas a ser adotadas: a cumulativa e a não cumulativa. Na primeira, ‘os

entes podem avançar na disciplina das matérias desde que o que lhes é considerado

superior não o faça (não há limites prévios, mas a regra da União prevalece, em caso
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de conflito)’; na não-cumulativa, as matérias estão, previamente, ‘delimitadas por sua

extensão  (normas  gerais  e  particulares)’  (Tércio  Sampaio  Ferraz  Junior.  Normas

Gerais e Competência Concorrente: uma exegese do art. 24 da Constituição Federal.

Revista Trimestral de Direito Público, nº 7, p. 17). O federalismo brasileiro adota esse

modelo, e o critério de distinção reside na regra prevista no § 1º do referido art. 24,

segundo o qual cabe à União fixar as  normas gerais  sobre a matéria,  que serão

suplementadas  pelos  Estados,  conforme  prevê  o  parágrafo  seguinte,  e  pelo

Municípios, nos termos do art. 30, inciso II, do referido texto constitucional.

Na ausência  das  normas  gerais  editadas  pela  União,  podem  os  Estados  editar

normas para  atender  às  suas  especificidades.  A superveniência de  norma federal

suspende a estadual,  apenas no que esta lhe for  contrária.  Assim, a definição de

normas gerais é fundamental para reconhecer os campos de competência da União e

dos  Estados  em  matéria  de  legislação  concorrente.  Mas,  afinal,  como  definir  ou

reconhecer as normas gerais previstas no art. 24, § 1º, da Constituição da República?

Diogo  de  Figueiredo  Moreira  Neto  identificou  diversos  critérios  propostos  pela

doutrina  para  o  reconhecimento  das  normas  gerais  (Competência  concorrente

limitada:  o  problema da conceituração das normas gerais.  Revista  de  Informação

Legislativa.  N.  100,  out/dez 1988,  p.  149).  Assim,  segundo a doutrina jurídica,  as

normas gerais:

a) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras jurídicas gerais (José

Afonso da Silva, Paulo de Barros Carvalho, Mar Aurélio Grecco, entre outros);

b) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem esgotar o assunto legislado

(Manoel Gonçaves Ferreira Filho, Paulo de Barros Carvalho, Marco Aurélio Grecco,

entre outros);

c) devem ser regras nacionais, uniformemente aplicáveis a todos os entes públicos

(Paulo de Barros Carvalho, Adilson Abreu Dallari, Souto Maior Borges) ;

d)  devem ser  regras  uniformes  para  todas  as situações  homogêneas (Carvalho

Pinto e Adilson Abreu Dallari);

e) só cabem quando preencham lacunas constitucionais ou disponham sobre áreas

de conflito (Paulo de Barros Carvalho e Geraldo Ataliba);

f) não são normas de aplicação diretas (Cláudio Pacheco).
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A ideia de que as normas gerais editadas pela União devem conter princípios e

diretrizes  significa que a lei  federal  em matéria de competência concorrente  deve

apresentar  um  nível  elevado  de  abstração,  de  forma  que  a  mediação  normativa

necessária para a sua aplicação fique a cargo dos Estados e dos Municípios. Ocorre

que o entendimento subjacente à postura do Judiciário, do Legislativo e do Executivo

federais diante dessa matéria não endossa esse posicionamento doutrinário. Os três

Poderes  federais  imprimem  um  sentido  amplo  às  normas  gerais,  alargando  a

competência legislativa da União, em detrimento da dos Estados e dos Municípios. A

decisão  a  seguir  transcrita  ilustra  bem  o  sentido  amplo  comumente  atribuído  às

normas gerais pelo STF:

‘Lei  14.861/05,  do  Estado  do Paraná.  Competência  legislativa  concorrente  para

dispor sobre produção, consumo e proteção e defesa da saúde. Art. 24, V e XII, da

Constituição Federal. (...) Ocorrência de substituição — e não suplementação — das

regras  que  cuidam  das  exigências,  procedimentos  e  penalidades  relativos  à

rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual que dispôs sobre

o tema de maneira igualmente abrangente. Extrapolação, pelo legislador estadual, da

autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas

na legislação federal. Precedente: ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14-10-05.’

(ADI 3.645,  Rel.  Min. Ellen Gracie, julgamento em 31-5-06,  DJ de 1º-9-06) (grifos

nossos).

A admissão pelos três Poderes da veiculação de normas gerais por meio de atos

infralegais – decretos, portarias, instruções normativas – é um desdobramento desse

sentido amplo atribuído ao conceito de normas gerais. Como regra, o STF mantém,

sobre  a  matéria,  o  entendimento  que  já  adotava  antes  da  promulgação  da

Constituição da República de 1988, expresso na seguinte decisão:

‘Note-se,  ademais,  que,  para  se  configurar  o  vazio  que  pode  ser  preenchido

supletivamente pelas leis estaduais, é preciso que não haja legislação federal, que

abarca não-somente as leis,  mas também os diferentes atos normativos (decretos,

regulamentos,  circulares,  portarias,  etc).  que  emanam  da  União  Federal’

( Representação nº 1.153-4/1985).

O legislador federal, por sua vez, adotou esse entendimento, por exemplo, na Lei
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Complementar nº 101, de 2000, – a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal –, cujo

art. 50, § 2º, estabelece: ‘A edição de normas gerais para consolidação das contas

públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado

o conselho de que trata o art. 67’. A matéria se enquadra em orçamento, previsto no

inciso II do art. 24 da Constituição da República. A norma geral a que se refere esse

dispositivo é a Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163, de

4/5/2001, que detalha a forma de elaboração dos orçamentos públicos. Não se pode

deixar  de  reconhecer  a  importância  desse procedimento  padronizado para toda a

nação,  indispensável  para  que  se  possa  saber,  por  exemplo,  quanto  o  Estado

brasileiro,  em seus  três  níveis  de  governo,  gasta  em cada política  nas  áreas  de

saúde, educação, transporte etc. A ideia de que normas gerais representam princípios

e diretrizes não se sustenta nesse caso, porque a referida portaria contém detalhes,

minúcias sobre a matéria, embora não lhe dê tratamento exaustivo.

Assim, entre os significados mencionados por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a

prática  das  instituições  brasileiras  considera  que as  normas  gerais  são aplicadas

igualmente a todos os entes federativos e que não devem exaurir a matéria. Esse

sentido amplo atribuído às normas gerais pelos três Poderes da União tem um duplo

efeito para os Estados federados. Por um lado, o Congresso Nacional e sobretudo os

Ministérios, os conselhos setoriais – como os Conselhos Nacionais de Trânsito, de

Saúde, de Educação - e as agências reguladoras não encontram uma definição de

normas gerais que limite a edição de suas normas, o que restringe a competência

legislativa dos demais entes federativos. Por outro lado, quanto mais amplo o sentido

atribuído  às  normas  gerais,  maior  a  possibilidade  de  que  existam  lacunas  a  ser

preenchidas pelas normas estaduais, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição da

República.  Deve  o  legislador  estadual  estar  atento  para  o  reconhecimento  e  o

preenchimento dessas lacunas, quando assim o exigir o interesse publico. Ao suprir

essas lacunas, o Estado não pode, todavia, disciplinar matérias que se enquadram no

conceito de interesse local, que se refere à competência legislativa municipal.

A competência legislativa concorrente em direito urbanístico

O direito urbanístico, ramo no qual se enquadra a proposição em tela, apresenta

duas características que merecem destaque no contexto desse debate. A primeira é o
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fato de que não há uma instância federal que exerça função regulamentadora sobre a

matéria, como ocorre em outras áreas de competência legislativa concorrente, como

meio ambiente, saúde e educação. Esse fato amplia a margem para o exercício da

competência legislativa suplementar dos Estados (art. 24, I, § 2º, da Constituição da

República)  e  dos  Municípios  (30,  II,  da  Constituição  da  República).  A  segunda

característica reside no fato de que essa competência suplementar deve ser exercida

sobretudo pelos Municípios, aos quais compete efetuar o planejamento territorial. Não

significa,  contudo,  que  o  Estado  não  tenha  competência  legislativa  em  direito

urbanístico. A esse respeito, confira-se a seguinte decisão do STF:

‘A  criação,  a  organização  e  a  supressão  de  distritos,  da  competência  dos

Municípios, faz-se com observância da legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também

a competência  municipal,  para  promover,  no  que couber,  adequado ordenamento

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação

do solo urbano — CF, art. 30, VIII — por relacionar-se com o direito urbanístico, está

sujeita  a  normas  federais  e  estaduais  (CF,  art.  24,  I).  As  normas  das  entidades

políticas diversas — União e Estado-Membro — deverão, entretanto, ser gerais, em

forma  de  diretrizes,  sob  pena  de  tornarem  inócua  a  competência  municipal,  que

constitui  exercício  de  sua  autonomia  constitucional.’  (ADI  478,  Rel.  Min.  Carlos

Velloso, julgamento em 9-12-06, DJ de 28-2-97) (grifo nosso).

Fica evidente que, seja no exercício da competência legislativa suplementar (art.

24, § 2º) , seja da supletiva (art. 24, § 3º), os Estados federados podem legislar sobre

direito urbanístico, não se admitindo, todavia, que venham a exaurir a matéria, sob

pena de ofensa à autonomia municipal. Deve-se, contudo, reconhecer que Municípios

não são feudos ou ilhas, mas constituem uma rede na medida em que as cidades

interagem entre si com maior ou menor intensidade. O enriquecimento e o progresso

de uma cidade geram o chamado efeito vizinhança, permitindo o desenvolvimento

dos  Municípios  vizinhos.  O  eixo  Rio–São  Paulo,  por  exemplo,  apresenta  alta

intensidade de interação entre as cidades que o compõem. Segundo Mike Davis, ‘os

geógrafos já mencionam um leviatã conhecido como Região Metropolitana Ampliada

Rio–São  Paulo,  que  inclui  as  cidades  de  tamanho  médio  no  eixo  viário  de  500

quilômetros entre as duas maiores metrópoles brasileiras, assim como a importante



136
____________________________________________________________________________

área  industrial  dominada  por  Campinas;  com  população  atual  de  37  milhões  de

habitantes, essa megalópole embrionária já é maior que Tóquio-Yokohama’ (Planeta

favela, 2006, p.16).

Evidentemente,  cabe  aos  entes  federativos  regionais  fixar  diretrizes  para  o

desenvolvimento  dessa  megalópole.  Nesse  contexto,  fica  claro  que  a  legislação

urbanística  não  pode  ficar  a  cargo  exclusivo  dos  Municípios.  Esse  entendimento

sobre  a  matéria  não  é  novo,  pois,  afinal,  já  constava  das  lições  de  Hely  Lopes

Meirelles na década de 1980, para quem os planos diretores estaduais visam a ‘dar

diretrizes e a permitir aos Municípios a conjugação de seus planos diretores locais ao

sistema estadual. (...)  É hoje pacífico que a planificação urbanística deve ser feita

“vasto  raggio”,  interligando-se  os  planos  menores  aos  maiores,  até  obter-se  a

funcionalidade  orgânica  prevista  na  planificação  nacional’  (‘Direito  Municipal

Brasileiro’. 1982, p. 401). Aliás, a própria lei de uso e ocupação do solo, Lei Federal nº

6.766, de 1979, reconhece a competência legislativa suplementar dos Estados:

‘Art. 1º (...)

Parágrafo  único  -  Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  poderão

estabelecer  normas  complementares  relativas  ao  parcelamento  do  solo  municipal

para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.’

O Projeto de Lei federal nº 3.057, de 2000, que pretende substituir a referida lei,

também faz menção à competência legislativa dos Estados em matéria urbanística.

Com a argumentação desenvolvida até o presente momento, fica clara a competência

legislativa dos Estados para suplementar a legislação federal em matéria urbanística.

Essa  competência  se  amplia  no  âmbito  das  regiões  metropolitanas,  em  que  a

mesma malha urbana é integrada por vários Municípios. É comum nessas regiões –

mas não apenas nelas – que a gestão do solo reflita uma dimensão da guerra fiscal

entre os Municípios, que se interessam pela implementação de loteamentos fechados

em seus territórios, possibilitando a cobrança de IPTU sem a demanda por serviços

públicos, mas resistem à implementação de habitações de interesse social, que não

geram a mesma receita É fundamental que regras nacionais ou estaduais revertam

essa tendência.

É preciso ainda fazer uma outra consideração: quando o legislador federal edita
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uma norma de direito urbanístico, ele não precisa se preocupar se ela interfere em

questões  de  direito  civil  ou  de  direito  registral,  por  exemplo,  que  são  matérias

privativas  da  União.  Uma mesma lei  federal  pode  transitar  entre  as  matérias  de

competência  concorrente  e  de  competência  privativa,  desde  que  se  trate  de  um

mesmo assunto, como exige a técnica legislativa. Assim, uma lei de uso e ocupação

do solo, que é sobretudo de direito urbanístico, pode definir regras para o registro dos

lotes, envolvendo, pois, o direito registral, que é de competência privativa da União.

Ao exercer as competências legislativas suplementares ou supletivas, o Estado deve

se ater exclusivamente ao direito urbanístico – uma observação importante para o

exame da proposição em tela.

Os  condomínios  urbanísticos,  os  loteamentos  fechados  e  a  proposta  de

regulamentação federal

Cabe-nos  indagar,  nesse  momento,  se  procede  a  argumentação  do  autor  da

proposição em exame sobre a existência de lacuna na legislação federal acerca dos

chamados loteamentos fechados ou condomínios urbanísticos. Mais uma vez, vale

trazer à baila a contribuição de Hely Lopes Meirelles: ‘Os loteamentos especiais estão

surgindo  (...)  nos  arredores  das  grandes  cidade,  visando  descongestionar  as

metrópoles. Para esses loteamentos não há, ainda, legislação superior específica que

oriente sua formação’(‘Direito Municipal’. Ed. Malheiros, 1982, p. 273).

Em  virtude  da  busca  por  mais  segurança,  o  fenômeno  observado  pelo

administrativista na década de 80 se intensificou nos últimos anos e não mais se

restringe às grandes cidades.  Contudo,  permanece a lacuna na legislação federal

sobre  a  matéria,  como  reconhece  a  Comissão  de  Desenvolvimento  Urbano  da

Câmara dos Deputados, que tem realizado diversas audiências públicas para debater

o assunto. É verdade que o art. 8º da Lei nº 4.591, de 1964 – Lei dos Condomínios e

Incorporações Imobiliárias –, admite a construção de casas na forma de unidades

autônomas em um mesmo terreno. Segundo José Afonso da Silva, ‘esse dispositivo,

na real verdade, tem sido usado abusivamente para fundamentar os tais loteamentos

fechados.  Foi  ele  estabelecido,  certamente,  não  para  tal  finalidade,  mas  para

possibilitar o aproveitamento de áreas de dimensão reduzida no interior das quadras,

que, sem arruamento, permitam a construção de conjuntos de edificações, em forma
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de  vilas,  sob  regime  condominial.  (...)  Quando,  no  entanto,  a  situação  extrapola

desses limites, para atingir o parcelamento de gleba com verdadeiro arruamento e

posterior  divisão da quadra  em lotes,  com aproveitamento  das vias  de  circulação

preexistentes,  então  aquele  dispositivo  não  pode  mais  constituir  fundamento  do

aproveitamento  espacial,  em  forma  de  condomínio,  porque  aí  temos  formas  de

parcelamento urbanístico do solo.’ (‘Direito Urbanístico Brasileiro’, 3ª edição, pp. 337-

338).  Deve-se  mencionar  ainda o  art.  3º  do  Decreto-Lei  nº  271,  de  28/2/67,  que

admite a aplicação da Lei nº 4.591, de 1964, para os loteamentos. Não obstante,

pode-se questionar se esse dispositivo foi recepcionado pela Lei nº 6.766, de 1979.

Ainda que se admita a sua vigência, ele disciplina a matéria no âmbito do direito civil,

que permanece sem a devida regulamentação sob o aspecto urbanístico.

Cabe,  contudo,  fazer  uma  distinção  entre  condomínio  urbanístico  e  loteamento

fechado,  ambos  carentes  de  legislação  que  estabeleçam  as  normas  gerais  na

perspectiva  do  direito  urbanístico.  Esta  distinção  é  importante  porque  o  termo

condomínio vem sendo utilizado pelo mercado de forma indiscriminada e sem rigor

técnico, referindo-se comumente a situações que não configuram condomínios, nos

termos  da  legislação  civil,  mas  apenas  loteamentos  fechados.  Nos  condomínios

urbanísticos, as vias de acesso, como ruas e avenidas, pertencem aos condôminos,

que  devem,  ademais,  pagar  IPTU  delas  decorrentes.  A  área  ocupada  pelo

condomínio constitui  uma única  propriedade,  divididas  em frações ideais  entre  os

proprietários,  que têm acesso exclusivo às  suas respectivas unidades autônomas,

como ocorre nos edifícios. Nos loteamentos fechados, as vias de acesso e outras

áreas são doadas à municipalidade, na forma da Lei nº 6.766, de 1979, que autoriza

por lei o controle ao acesso a esses bens públicos pela associação de moradores. A

controvérsia jurídica sobre a matéria é imensa, decorrente em grande parte da falta

de legislação federal.

Falta,  contudo,  não  apenas  lei  federal,  mas  fiscalização  na  aplicação  das  leis

municipais pelas prefeituras. Por exemplo, é interessante notar que, na maioria dos

loteamentos fechados próximos à capital mineira, não há passeio para a circulação

com segurança dos pedestres – comumente, operários e empregados domésticos –,

que são expostos à situação de risco ao terem que utilizar as vias de veículos para se



139
____________________________________________________________________________

locomoverem.

Há muita controvérsia jurídica em torno tanto dos loteamentos fechados quanto dos

condomínios urbanísticos. Há autores que sustentam a irregularidade de ambos até

que lei com as normas gerais sobre a matéria seja aprovada. Outros argumentam que

loteamento  não  pode  ser  fechado,  porque  a  Lei  nº  6.766,  de  1979,  determina  a

integração da rede viária do novo loteamento aos logradouros já existentes e, por

isso,  o acesso ao loteamento não pode ocorrer  por  uma única  via  e restrito  aos

proprietários.  Outros  sustentam  ainda que a  legislação  civil  federal  não  prevê  os

condomínios urbanísticos como forma de expansão urbana. O fato, contudo, é que os

loteamentos fechados e os condomínios urbanísticos vêm sendo implementados com

o respaldo exclusivo de leis municipais, sem que a União ou os Estados estabeleçam

as normas gerais para a matéria.

Os reiterados  debates  na  Câmara dos  Deputados  sobre  a  matéria  ocorrem  em

virtude notadamente  da tramitação do Projeto  de  Lei  nº  3.057,  de 2000,  que,  ao

propor a revisão da Lei de Parcelamento de Solo, versa tanto sobre os condomínios

urbanísticos  quanto  sobre  os  loteamentos  fechados.  Aqueles  são  definidos  pela

referida proposição como ‘a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à

edificação,  às  quais  correspondem  frações  ideais  das  áreas  de  uso  comum  dos

condôminos,  admitida  a  abertura  de  vias  de  domínio  privado  e  vedada  a  de

logradouros públicos internamente ao seu perímetro’ (art. 2º, XII). Segundo o art. 124

do mencionado projeto,  ‘admite-se a aprovação de loteamentos para fins  urbanos

com  controle  de  acesso’  desde  que,  entre  outras  exigências,  ‘lei  estadual  ou

municipal  autorize  a  expedição de  licença  para  esse  tipo  de  empreendimento’.  A

menção à legislação estadual parece confirmar a competência do Estado para legislar

sobre a matéria.

A proposição em exame tem o mérito de trazer para o Estado o debate sobre a

matéria, que é de grande relevância notadamente para as cidades de grande porte e

regiões metropolitanas. Quiçá possamos subsidiar o debate federal sobre a matéria.

A análise da proposição

As considerações formuladas inicialmente neste parecer foram necessárias para o

adequado exame da  proposição,  que envolve  uma complexidade de ordem  tanto
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jurídica  quanto  social,  em  virtude  do  surgimento  de  diversos  empreendimentos

urbanísticos com acesso limitado aos proprietários sem a devida fixação de normas

gerais sobre a matéria. Como já foi ressaltado, não pode a proposição extrapolar o

campo de competência legislativa concorrente, adentrando no direito penal e registral,

como faz o Projeto de Lei Federal nº 3.057, de 2000. Há que ter o devido cuidado, por

outro  lado,  de  não  exaurir  o  tratamento  do  assunto  ou  disciplinar  matérias  de

interesse local, invadindo a competência do Município.

No  exame  da  proposição  em  tela,  sempre  que  conveniente,  mencionamos  o

tratamento que o referido projeto federal e a legislação em vigor dispensam à matéria.

O projeto parte do pressuposto de que a legislação civil  (Lei nº 4.591, de 1964,

combinada  com  o  art.  3º  do  Decreto-lei  nº  271,  de  1967)  admite  a  figura  do

condomínio urbanístico, pois a legislação estadual, ainda que baseada no § 3º do art.

24 da Constituição da República, não poderia criar este instituto jurídico, em virtude

de  sua  natureza  de  direito  privado.  A tese  jurídica  contida  nesse  pressuposto  é

controvertida, mas tem respaldo na doutrina e na experiência das cidades. Ademais,

o  questionamento  comumente  se  dirige  não  tanto  para  o  reconhecimento  da

existência dessa figura na ordem jurídica, mas para a sua utilização como forma de

expansão urbana, razão pela qual a mantemos na proposição em apreço. Contudo,

sugerimos  a  adoção  do  conceito  previsto  na  proposição  federal,  pelo  seu  rigor

técnico.

A definição de infraestrutura básica, contida no inciso III do art. 1º do projeto em

tela, merece reparo, notadamente para ajustá-la à definição de saneamento básico,

contida no art. 3º da Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007.

O art. 3º prevê a possibilidade de se instituir  loteamento fechado depois de sua

implementação. Esta é uma questão delicada e motiva muitas ações judiciais, porque

aqueles  que  já  são  proprietários  ou  moradores  podem  não  querer  colaborar

financeiramente com a associação,  criando um impasse.  A jurisprudência sobre a

matéria não é uniforme. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu

no sentido de que os proprietários são obrigados a contribuir para a associação que

tem como objetivo a realização de benfeitorias e prestação de serviços de interesse

comum, conforme entendimento adotado no acórdão abaixo:
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‘Loteamento aberto - Condomínio atípico - Associação dos proprietários - liberdade

de não associar-se - rateio das despesas destinadas à manutenção, conservação e

segurança dos moradores - obrigatoriedade de todos os proprietários. O proprietário

de imóvel integrante de loteamento aberto, sem condomínio formalmente instituído,

ainda que não se ache obrigado a se associar a qualquer entidade, se sujeita às

deliberações estabelecidas pela maioria dos proprietários de imóvel no loteamento,

particularmente, quanto a obrigatoriedade de pagamento das contribuições instituídas

para prover as despesas necessárias à manutenção, conservação e segurança das

vias  internas e que, sem dúvida,  redundam em benefício de todos os moradores’

(Des. Elias Camilo, Proc. 1.0188.03.015465-5/001(1), Julgamento 30/08/2007).

O  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  contudo,  é  diverso,

como se verifica na ementa que se segue:

‘Civil.  Loteamento.  Associação  de  moradores.  Cobrança  de  contribuição  por

serviços  prestados.  O  proprietário  de  lote  não  está  abrigado  a  concorrer  para  o

custeio  de  serviços prestados por  associação de moradores,  se  não os solicitou.

Recurso especial conhecido e provido’ (Ministro Ari Pargendler, Recurso Especial nº

444.931).

A matéria, reitera-se, não está pacificada no Poder Judiciário em decorrência, em

grande parte, da falta de legislação federal.  Parece-nos, contudo, que não pode a

legislação estadual resolver esta controvérsia, porque, como sugere o acórdão acima,

a relação entre o proprietário e a associação de moradores criada posteriormente à

venda de lotes refere-se ao direito civil, que se enquadra na competência privativa da

União.  Por  essa razão, optamos por  suprimir  o art.  3º  da proposição. Ademais, o

fechamento  de  loteamento  após  a  sua  aprovação  e  registro  nos  órgãos  públicos

competentes  apresenta  o  problema  do  acesso  às  áreas  reservadas  para  o  uso

público, questão que será adiante retomada.

Os demais dispositivos da proposição em tela não têm igual repercussão no âmbito

das relações privadas,  porque visam a disciplinar  os  futuros empreendimentos de

loteamentos fechados ou de condomínios  urbanísticos,  nos  quais  as  questões de

natureza civil são previamente estabelecidas desde o momento da compra dos lotes

ou das unidades autônomas. Tais dispositivos  enquadram-se no âmbito do direito
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urbanístico.

O  art.  7º  da  proposição  estabelece  que,  ‘para  a  implantação  de  condomínio

urbanístico,  o empreendedor  destinará  ao uso público área externa equivalente  a

20%  por  cento  da  área  do  empreendimento’.  Vale  inicialmente  reproduzir  o  que

dispõe a o art. 4º da Lei nº 6.766:

‘Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I  -  as áreas destinadas a sistema de circulação,  a implantação de equipamento

urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais

à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste

artigo;

(...)

§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo não poderá

ser  inferior  a  35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  da  gleba,  salvo  nos  loteamentos

destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que 15.000 m² (quinze mil

metros quadrados), caso em que a percentagem poderá ser reduzida.’

Eis uma das questões centrais na polêmica em torno dos loteamentos fechados e

condomínios urbanísticos. O empreendedor deve reservar espaços para uso público

e instalação de equipamentos.  Embora os moradores desse loteamento sejam os

principais  beneficiários,  o  espaço  livre  destina-se  a  toda  a  comunidade.  Afinal,  a

cidade deve ser um espaço de integração social e de solidariedade, razão pela qual é

fundamental que os equipamentos públicos, como praças e áreas verdes, sejam de

livre  acesso.  Dessa  forma,  essas  áreas  devem ficar  fora  da  área cujo  acesso  é

restrito.

A  questão  se  torna  ainda  mais  complicada  quando  envolve  os  condomínios

urbanísticos,  em razão do tamanho.  Se o  condomínio for  muito  pequeno,  não se

justifica a aplicação da norma. Basta imaginar um empreendimento que irá construir

um  conjunto  de  casas  em uma área de 10  mil  metros  quadrados.  Não  se  pode

admitir, por outro lado, o condomínio muito grande, porque ele poderá representar um

obstáculo ao desenvolvimento urbano. Um empreendimento que hoje se encontra um

pouco afastado da cidade poderá ser alcançado, daqui a uma ou duas décadas, pela

malha urbana. Se for um loteamento fechado, a mudança da lei  municipal poderá
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alterar as regras de acesso às vias públicas. Se for uma grande propriedade urbana,

o poder público terá que desapropriar as áreas de circulação. Vale retomar a lição de

José Afonso da Silva: condomínio não é o instituto adequado para a promoção da

expansão e do desenvolvimento urbano. Por isso, a proposição deve estabelecer dois

parâmetros  acerca  do  tamanho  dos  condomínios  urbanísticos.  Um  para  isentar

empreendimentos pequenos da exigência de transferir áreas para o poder público:

existem vários condomínios formados por blocos de apartamentos ocupando até um

quarteirão inteiro e não se justifica incidir sobre empreendimentos desta proporção a

regra prevista na proposição. O outro parâmetro refere-se a um limite máximo para o

tamanho de condomínios urbanísticos. Esta recomendação, aliás, consta de estudo

formulado pela Consultora da Câmara dos Deputados, Suely Mara Vaz Guimarães de

Araujo, em abril de 2004, intitulado “Condomínios urbanísticos”. Essa comissão tem

condições de sugerir o primeiro parâmetro, deixando a cargo da discussão de mérito

o segundo. Em ambos os casos, deve-se permitir ao Município a sua redução.

Há uma última consideração a fazer acerca da matéria tratada da proposição em

exame. O Projeto de Lei nº 3.057, de 2000, não prevê loteamentos fechados, mas

loteamentos com controle de acesso, no qual a associação de bairro pode parar os

interessados para registrar  dados pessoais  básicos, mas não pode impedir  o seu

acesso (art. 124). Essa é uma possibilidade que deve ser considerada no mérito.

O tema da proposição é controvertido e complexo, razão pela qual vale frisar que

esta Comissão está consciente de que apenas dá início ao debate nesta Casa sobre

a matéria, o qual deverá se estender, com subsídios tanto das autoridades locais e

nacionais  quanto  dos  setores  da  sociedade  envolvidos,  como  empresários,

acadêmicos e movimentos sociais.”

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  712/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e a implementação de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos, nos termos do § 3º do art. 24 da

Constituição da República.

Art. 2º – Para os fins desta lei, entende-se por:

I – loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de domínio público

é restrito aos proprietários ou àqueles por eles autorizados, e os serviços públicos,

definidos  em  lei  municipal,  desempenhados  por  associação  de  moradores,

devidamente constituída;

II  –  condomínio urbanístico o terreno sob regime de copropriedade, dividido em

unidades  autônomas  destinadas  a  abrigar  edificações  residenciais,  às  quais

correspondem frações ideais das áreas de uso comum;

III  –  infraestrutura  básica  os  sistemas  de  abastecimento  de  água  potável,

esgotamento  sanitário,  distribuição  de  energia  elétrica,  manejo  de  águas  pluviais,

pavimentação e disposição adequada de resíduos sólidos;

IV  –  infraestrutura  complementar  a  arborização  viária,  as  redes  de  telefonia,

comunicação  e  de  gás  canalizado  e  os  demais  elementos  não  considerados

infraestrutura básica.

Art.  3º  –  A  instituição  de  loteamento  fechado  ou  condomínio  urbanístico  fica

condicionada à existência de plano diretor do Município, aprovado ou revisto após a

promulgação  da  Lei  nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  e  sujeita-se  a  suas

disposições.

Art. 4º – É vedada a instituição de condomínio urbanístico:

I  –  na  hipótese de o  empreendimento  impedir  a continuidade do sistema viário

existente ou projetado ou o acesso a bens públicos;

II – em áreas:

a)  necessárias  à  preservação  ambiental  e  à  defesa  do  interesse  cultural  ou

paisagístico;

b) sem condições de acesso pelo sistema viário oficial;

c) sem infraestrutura sanitária adequada;

d) com condições geológicas inadequadas à edificação;
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e) com declividade natural igual ou superior a 30% (trinta por cento);

f)  com  problemas  de  erosão  em  sulcos  e  voçorocas,  até  sua  estabilização  e

recuperação;

g) aterradas com material nocivo à saúde pública;

h) em condições sanitárias inadequadas devido à poluição;

i)  alagadiças  ou  contíguas  a  mananciais,  cursos  de  água,  represas  e  demais

recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

j) alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas providências para

assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo  único  –  Em  áreas  com  as  características  descritas  na  alínea  “a”  do

“caput”, poderá ser instalado condomínio urbanístico, caso haja justificado interesse

público de ordem ambiental.

Art. 5º – Competirá aos condôminos ou a associação de bairros, respectivamente,

nos condomínios ou nos loteamentos fechados, a manutenção do sistema viário, das

áreas destinadas ao uso comum e da infraestrutura complementar interna.

Art.  6º  –  Para  a  implantação  de  condomínio  urbanístico  com  área  superior  a

10.000m2 (dez mil metros quadrados) ou de loteamento fechado, o empreendedor

destinará ao uso público área externa equivalente a pelo menos 25% (vinte por cento)

da área do empreendimento.

Art. 7º – A área a que se refere os art. 6º poderá ser:

I – ampliada por lei municipal;

II – localizada em qualquer parte do Município, conforme legislação municipal.

Art. 8º - Caberá ao empreendedor:

I – a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a equipamento

comunitário;

II – a implementação da infraestrutura básica, do sistema viário, das áreas de uso

comum e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme projeto

previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Cássio
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Soares – André Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 769/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela “dispõe sobre a

política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir a política estadual de alerta e prevenção

de  fenômenos  naturais,  com  a  finalidade  de  criar  mecanismos  de  acomodação

comunitária segura e digna.

A concepção  de  uma  política  pública,  em  qualquer  área  de  atuação  do  poder

público, pressupõe, logicamente, um conjunto de diretrizes que nortearão as ações do

Estado. É necessário ressaltar que projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar,

pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a

proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessa

política.

Reconhecer  os  limites  em  que  a  legislação,  sobretudo  quando  decorrente  de

proposições de iniciativa parlamentar, pode disciplinar determinada política pública é

importante para o equilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo. Sendo assim,

retirar do Parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientem, de forma genérica,

as políticas governamentais implica o risco de que o Poder Executivo as formule e as

implemente  como  bem  entender,  provocando  desequilíbrio  entre  os  Poderes  do

Estado, em ofensa ao disposto no art.  2º da Constituição da República.  Cabe ao

Parlamento, portanto, fixar tais balizas, permanecendo a cargo do Poder Executivo

definir a melhor forma de implementá-las.
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Como foi  dito,  embora  a  formulação e  a  instituição de  políticas  públicas  sejam

competência do Poder  Executivo,  o estabelecimento de diretrizes que nortearão a

instituição  dessas  políticas  é  competência  do  Poder  Legislativo.  Analisando  a

proposição, verifica-se que o seu conteúdo, essencialmente, refere-se a diretrizes a

serem  cumpridas,  disciplinando  a  matéria  relativa  à  política  pública  de  alerta  e

prevenção  de  fenômenos  naturais,  destinada  à  criação  de  mecanismos  de

acomodação comunitária segura e digna.

Frise-se que o projeto de lei  em questão se limita a estabelecer as diretrizes  a

serem observadas pelo Estado para a prestação das atividades de alerta e prevenção

de fenômenos naturais.

Tal  competência  legislativa  encontra-se  inserida  dentro  do  próprio  art.  25  da

Constituição Federal de 1988, que confere ao Estado membro o seu poder de auto-

organização,  em  especial  no  que  tange  às  diretrizes  a  serem  seguidas  pela

administração pública visando ao cumprimento de políticas públicas voltadas para a

efetividade de direitos sociais.

É  importante  lembrar  que  a  matéria  tratada  na  política  pública  relaciona-se  ao

campo da defesa civil.  Sendo assim, o legislador estadual  não pode contrariar  os

dispositivos da Constituição da República e as normas federais pertinentes, uma vez

que cabe à União, privativamente, legislar sobre defesa civil, nos termos do art. 22,

XXVIII, da Constituição Federal de 1988.

De um  modo geral,  a  proposição  atende  aos  preceitos  constitucionais  e  legais

pertinentes.

Com  relação  ao  art.  2º  da  proposição,  o  qual  estabelece  que  será  destinada

dotação orçamentária para a execução da política pública em questão, entendemos

que este conflita  com o art.  66,  inciso III,  “h”  e “i”,  da Constituição Estadual,  que

determina que são de iniciativa privativa do Governador do Estado projetos de lei que

tenham como tema diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Não cabem, portanto,

à  iniciativa  parlamentar  projetos  de  lei  com esse  teor.  Diante  de  tal  observação,

propomos a Emenda nº 1, suprimindo o dispositivo em questão.

Os  demais  dispositivos  não  invadem  iniciativa  exclusiva  do  Chefe  do  Poder

Executivo  visto  que  não  criam  órgãos,  cargos  ou  funções  públicas,  nem  mesmo
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versam sobre organização de órgãos ou entidades vinculadas ao referido Poder, mas

apenas traçam diretrizes gerais a serem respeitadas pela administração pública.

Visando a uma melhor adequação da proposição à técnica legislativa, propomos,

por  meio da Emenda nº 2,  que o conteúdo do dispositivo suprimido (art.  3º)  seja

inserido dentro do próprio art. 1º, por intermédio do acréscimo do inciso XI, já que a

temática tratada pelo art. 3º é exatamente a mesma constante no art. 1º, qual seja a

instituição das diretrizes da política pública.

Por fim, cumpre ressaltar  que não houve retorno da Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil - Cedec -, órgão ao qual a proposição foi baixada em diligência.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 769/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do projeto, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º do projeto, e acrescente-se o seguinte inciso XI ao art. 1º do

projeto:

“Art. 1º - (...)

XI - estímulo à realização de cursos especializados de climatologia, meteorologia,

geofísica, geomorfologia e disciplinas afins.”.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 805/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  466/2007,  “institui  a  Política  Estadual  de

Combate à Obesidade”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  26/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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

O projeto  de  lei  em  estudo  visa,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  instituir  a  política

estadual de combate à obesidade, com a finalidade de implementar ações eficazes

na  redução  de  peso  e  no  combate  à  obesidade  adulta  e  infantil  e  à  obesidade

mórbida.

A Constituição da República, em seu art. 2º, consagrou a tripartição dos Poderes ao

estabelecer  que “são Poderes  da  União,  independentes e  harmônicos  entre  si,  o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu

funções  para  cada  um  dos  Poderes  e  atribuiu-lhes  competências  próprias,  sem,

contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo Alexandre de Moraes,

“cada um dos Poderes possui uma função predominante,  que o caracteriza como

detentor de parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto

constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas” (Direito Constitucional, 9ª

ed., São Paulo: Atlas, pág. 364).

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância  de  uma  sobre  a  outra.  Assim  como  a  Constituição  da  República

estabelece as normas do processo legislativo para que o Poder possa produzir as

normas  jurídicas,  também  fixa  as  competências  específicas  para  que  exerça  a

fiscalização das atividades do Executivo.

Da  mesma maneira,  a  norma  constitucional  atribui  funções  e  competências  ao

Poder  Executivo,  cuja  função  típica  é  administrar.  Segundo  Moraes,  “o  Poder

Executivo constitui órgão constitucional cuja função precípua é a prática dos atos de

chefia de estado, de governo e de administração” (op. cit., pág. 408). Cabe ao Chefe

do Poder Executivo a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a

administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades

inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional

para realizar tais ações de governo. Por via de regra, prescindem de previsão legal.
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Apenas os planos e programas previstos na Constituição da República devem ser

submetidos pelo Poder  Executivo  à aprovação do Poder  Legislativo.  Quando não

prescindem da previsão legal,  os  programas de ação governamental  devem estar

previstos nas leis orçamentárias.

Nesse sentido tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal – STF –, conforme

a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta  de  Inconstitucionalidade nº 224

(ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando

programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme

o disposto no art. 48, IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Decidiu o STF que, fora das hipóteses mencionadas,  “não há por  que qualquer

plano ou programa deva ser submetido pelo Executivo ao Congresso, seja porque

muitos  deles  são  atividades  típicas  da  Administração,  seja  porque  restaria

inviabilizando o exercício das funções do Poder Executivo”.

Por isso, a apresentação de projetos de lei que tratam de temas dessa natureza

constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder

Executivo  a  implementar  uma  ação  que  já  está  entre  suas  competências

constitucionais.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e

não  pode  chegar  ao  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a

implementação  de  programa  governamental,  pois  isso  seria  invadir  o  campo  de

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos Poderes.

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 no final o Substitutivo nº 1, que, além de promover alguns
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reparos para o aprimoramento da proposição, não abarca os dispositivos de natureza

administrativa.

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 805/2011 na forma do Substitutivo nº1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº1

Estabelece  os  objetivos  da  política  estadual  de  prevenção  e  tratamento  da

obesidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A política estadual de prevenção e tratamento da obesidade obedecerá ao

disposto nesta lei.

Art. 2º – São objetivos da política de que trata esta lei:

I – promover a prevenção e o tratamento da obesidade;

II  –  conscientizar  a  população  a  respeito  das  causas  e  consequências  da

obesidade;

III – estimular hábitos saudáveis de alimentação.

Art.  3º  – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:

I  –  buscar  a  capacitação  do  servidor  público  estadual  responsável  pelo

acompanhamento das pessoas alcançadas pela política de que trata esta lei;

II – desenvolver medidas de combate à obesidade infantil na rede escolar;

III – viabilizar a implementação de centro de diagnóstico e acompanhamento dos

casos de sobrepeso e obesidade;

IV – promover campanhas educativas sobre a alimentação saudável  e sobre os

riscos à saúde acarretados pela obesidade;

V –  promover  campanhas  de estímulo  ao  aleitamento  materno,  como forma de

prevenir a obesidade;

VI  –  desenvolver  ações  visando  à  integração  com  outras  políticas  estaduais  e
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nacionais relativas a distúrbios alimentares;

VII – analisar a viabilidade de celebração de convênios e parcerias com órgãos da

União, de outros Estados e de Municípios, bem como com entidades da sociedade

civil, para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei;

VIII – desenvolver pesquisas sobre a publicidade de produtos alimentícios infantis e

sua eventual correlação com a obesidade, em parceria com entidades representativas

da área de propaganda,  das empresas de comunicação,  do  setor  produtivo e  da

sociedade civil.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – André

Quintão – Cássio Soares – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 832/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.404/2009, “i nstitui o registro do Patrimônio

Vivo do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, inicialmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva instituir o registro do Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais, considerando como tal a pessoa natural ou grupo de pessoas naturais,

dotado ou não de personalidade jurídica, que detenham conhecimentos, práticas ou

técnicas que contribuam para a preservação da memória e da pluralidade artístico-

culturais mineiras.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso  em  que  obteve  parecer  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela
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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° 3.404/2009, reproduzindo a

argumentação jurídica apresentada:

“De acordo com o projeto, tal registro tem por finalidade a proteção das expressões

culturais  responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira;  a preservação dos bens

materiais  e  imateriais  do  patrimônio  cultural  mineiro;  o  estímulo  à  produção  e  à

difusão de bens culturais formadores e informadores do conhecimento, da cultura e

da memória do povo mineiro e a promoção das referências culturais de comunidades

tradicionais do Estado.

Considera-se habilitado ao registro do Patrimônio Vivo, nos termos do projeto, a

pessoa natural que for brasileira e residente no Estado há mais de 20 anos contados

da data do pedido de inscrição, e que comprovar participação há, pelo menos, 20

anos nas atividades culturais que justifiquem a indicação ao registro, e o grupo que

tiver sido constituído, sob qualquer forma associativa, sem fins lucrativos, no Estado,

há mais de 20 anos, contados da data do pedido de inscrição, independentemente de

sua instituição formal nos termos da lei civil e que comprovar o desenvolvimento há,

pelo  menos,  20  anos  de  atividades  culturais  que  justifiquem  a  indicação  para  o

registro.

Determina,  ainda,  a  proposição  que  são  aptos  a  pleitear  a  instauração  de  tal

registro  a  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  o  Instituto  Estadual  do  Patrimônio

Histórico e Artístico – Iepha –, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep –,

a Assembleia Legislativa do Estado, os Municípios bem como entidades civis sem fins

lucrativos, sediadas no Estado, que estejam constituídas há, pelo menos, um ano e

que  incluam,  entre  as  suas  finalidades,  a  proteção  e  a  promoção  do  patrimônio

cultural  e  artístico  do  Estado,  o  qual  será  apreciado  no  prazo  e  na  forma

estabelecidos em regulamento.

A pessoa natural ou o grupo que obtiver o registro, na forma do projeto, terá direito

ao uso do título de Patrimônio Vivo do Estado e à atribuição de pontuação específica,

conforme  edital,  na  análise  de  projetos  por  eles  apresentados  nos  programas

estaduais  de  fomento  e  incentivo  à  cultura,  desde  que  relacionados  à  atividade
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cultural que tenha justificado o registro. À pessoa natural que obtiver o registro em

questão, será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.

Por fim, em conformidade com a proposição, as pessoas naturais que obtiverem o

registro poderão solicitar ao órgão competente do Estado meios de incentivo, visando

à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o registro, nos termos

das leis estaduais de incentivo à cultura.

Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  deve  esta  Comissão  manifestar-se,

esclarecemos,  de  início,  que  a  proteção  do  patrimônio  cultural  brasileiro  recebe

tratamento pormenorizado na Constituição da República. Em seção destinada a tratar

especificamente da cultura, a Carta Magna, no art. 215, impõe ao Estado o dever de

garantir  a todos o exercício dos direitos culturais  e o acesso às fontes da cultura

nacional, devendo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações

culturais.

Determina, por sua vez, no art. 216, que constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens  de naturezas  material  e  imaterial,  tomados individualmente  ou  em conjunto,

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira.  Passa,  em seguida, a fazer uma enumeração

exemplificativa de alguns bens aos quais se aplica esse conceito. Estabelece, ainda,

no  §  1o  do  citado  dispositivo,  que  o  poder  público,  com  a  colaboração  da

comunidade,  promoverá  e  protegerá  o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de

acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional brasileira, o legislador

constituinte  trouxe  para  o  ordenamento  jurídico  nova  conceituação  de  patrimônio

cultural,  na  esteira  dos  conceitos  internacionais,  abrindo,  dessa  forma,  nova

perspectiva em relação à possibilidade de proteção dos bens que o integram.

Assim esclarece Marcos Paulo de Souza Miranda:

‘A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados  em  objetos  físicos  (tais  como prédios  históricos,  esculturas,  livros

raros,  etc.),  abrangendo  também  o  chamado  patrimônio  cultural  intangível  ou
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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, pág. 51).

Ressalte-se, assim, que o marco inicial  das políticas públicas que incorporam a

dimensão imaterial à questão do patrimônio cultural no Brasil são os arts. 215 e 216

da Constituição da República, nos quais a definição de patrimônio cultural é bem mais

abrangente  que a  adotada nas Cartas  anteriores,  e  o  Estado e  a  sociedade são

apresentados  como  parceiros  na  formulação  e  na  implementação  das  políticas

culturais.

Com  relação  ao  patrimônio  cultural  imaterial,  é  bom  lembrar  que  o  art.  2o  da

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco (2003),

ratificada pelo governo brasileiro e promulgada por meio do Decreto no 5.753, de 12

de  abril  de  2006,  entende  por  tal  patrimônio:  ‘as  práticas,  representações,

expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos

e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em

alguns casos,  os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente,

de  sua  interação  com  a  natureza  e  de  sua  história,  gerando  um  sentimento  de

identidade  e  continuidade  e  contribuindo  assim  para  promover  o  respeito  à

diversidade cultural e à criatividade humana’.

Como  se  percebe,  a  conceituação  do  patrimônio  cultural  imaterial  no  Brasil

encontra-se em sintonia com tal formulação.
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Com efeito, o Decreto no 3.551, de 2000, que institui o registro e cria o Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial, compreende o patrimônio cultural imaterial brasileiro

como os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas,

que, integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como referências

identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam.

A Resolução no 1, de 2006, do Iphan, que complementa o citado Decreto no 3.551,

de  2000,  opera  com  uma  definição  processual  do  Patrimônio  Cultural  Imaterial,

entendendo por bem cultural de natureza imaterial ‘as criações culturais de caráter

dinâmico e processual, fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos

de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social’.

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, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural,  os

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  ao  patrimônio  histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Em nosso Estado, o Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de Registro

de  Bens  Culturais  de  Natureza  Imaterial  ou  Intangível  que  constituem  Patrimônio

Cultural de Minas Gerais, dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem

imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o

Livro  dos  Saberes,  onde  são  inscritos  os  conhecimentos  e  os  modos  de  fazer

enraizados  no  cotidiano  das  comunidades;  o  Livro  das  Celebrações,  onde  são

inscritos  os  rituais  e  as  festas  que  marcam  a  vivência  coletiva  do  trabalho,  da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de

Expressão,  onde  são  inscritas  as  manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,

cênicas  e  lúdicas;  e  o  Livro  dos  Lugares,  onde  são  inscritos  mercados,  feiras,

santuários,  praças e  demais  espaços  nos  quais  se  concentram e  se  reproduzem

práticas  culturais  coletivas.  Estabelece,  ainda,  o  §  2o  do  mencionado  artigo,  que

outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de
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natureza imaterial que não se enquadrem nos livros anteriormente definidos.

Em conformidade com o art. 9o do referido decreto, o Conselho Curador concederá

o título de Mestre das Artes de Minas Gerais a pessoa cujo desempenho notável e

excepcional,  em  consagrada  trajetória  no  campo  do  patrimônio  imaterial,  seja

notoriamente reconhecido por sua excelência criativa e exemplaridade. Determina o §

1o que, aprovada a proposta, instruída com ampla documentação, o nome do Mestre

das  Artes  de  Minas  Gerais  será  inscrito  em  seção  própria,  a  ser  aberta  nos

respectivos Livros de Registros do Patrimônio Imaterial, e o § 2o, que o Iepha criará

medalha e diploma alusivos ao mencionado título, a serem entregues solenemente

pelo Secretário de Estado de Cultura.

Cabe abrir aqui parênteses para esclarecer que o interesse dos Estados brasileiros

em incluir nas políticas públicas de cultura a questão do patrimônio cultural imaterial é

crescente, o que é bastante positivo, uma vez que contribui para ampliar a ação do

poder público sobre o patrimônio cultural brasileiro, tornando-o mais representativo de

nossa diversidade cultural.

Quanto  ao  conteúdo e  à  forma da  legislação estadual,  há  que  se  notar  que  o

Decreto no 42.505, de 2002, seguiu o modelo federal, qual seja o Decreto Federal no

3.551, de 2000, o qual efetivamente serviu de base para vários textos normativos

estaduais,  com a  diferença de que cria  a figura  do  Mestre das Artes,  que,  até o

momento, não foi atribuída a nenhuma pessoa.

A propósito,  é válido  destacar  que os  Estados da Região Nordeste são os que

concentram instrumentos legais e ações de titulação voltados para o reconhecimento

e  o  apoio  a  pessoas  consideradas  importantes  portadores  de  conhecimentos  e

técnicas  que  podem  ser  entendidos  como  patrimônio  cultural  imaterial.  Como

mencionado pelo autor do projeto, na justificação que o acompanha,  a inspiração

para esse tipo de proposta vem da Unesco,  com o programa Tesouros Humanos

Vivos,  instituído em 1994, o qual,  por  sua vez,  foi  inspirado na figura de Tesouro

Nacional,  criada  pelo  Japão  no  período  posterior  à  Segunda  Guerra  Mundial.  O

objetivo desse tipo de programa consiste no reconhecimento do papel fundamental

que essas pessoas desempenham no sentido  de  manter  vivas tradições culturais

coletivas e de criar condições para que os conhecimentos e as técnicas de que são
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detentores sejam transmitidos às novas gerações. É importante observar que, até o

momento, essa proposta não foi incorporada pelo Iphan, que atua apenas com base

no  citado  Decreto  Federal  no  3.551,  de  2000,  o  que  denota  o  pioneirismo  dos

Estados.

O Estado de Pernambuco foi o primeiro a implantar um sistema de titulação. A esse

respeito, como informa Maria Cecília  Londres Fonseca, no documento ‘Patrimônio

Imaterial no Brasil – Legislação e Políticas Estaduais’, em Pernambuco e nos demais

Estados que adotaram esse sistema, ‘a contrapartida de transmissão por parte dos

titulados  não  está  sendo cumprida  de  forma  estruturada  e  sistemática.  Como os

titulados  já  chegam  a  mais  de  oitenta  pessoas  e  grupos  –  segundo  os  dados

levantados juntos aos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – e alguns

recebem  auxílio  financeiro  desde  o  ano  de  2004,  o  fato  de  não  estarem  ainda

inseridos  em  programas  estruturados  e  sistemáticos  de  transmissão  de

conhecimentos e técnicas cria,  em avaliação preliminar,  uma distorção no objetivo

primeiro desse tipo de iniciativa’.

Acrescenta que ‘a complexidade da burocracia exigida em alguns textos legais para

a  aplicação  desse  instrumento  cria  um  campo  fértil  para  contenciosos  de  difícil

gestão. A avaliação indica que esse tipo de iniciativa é de complexa aplicação no

Brasil,  onde,  devido  ao  modo  como  aqui  se  organizou  o  mundo  do  trabalho,

especialmente  os  ofícios  e  o  artesanato,  não  existem  formas  enraizadas  e

estruturadas  de  organização  desses  trabalhadores,  como ocorre  no  Japão  e  em

vários países europeus que adotaram o programa da Unesco. Por esse motivo, existe

o risco de que fatores estranhos ao espírito do programa, como interesses políticos

ou predominância de um viés assistencialista, dificultem a realização dos resultados

esperados’. (Brasília: Unesco, Educarte, 2008.)

Além disso, destaca a autora que o fato de se condicionar a titulação, como está

previsto  em  alguns  textos  legais  estaduais,  à  carência  econômica  do  candidato

apenas  reforça  a  discutível  associação  entre  cultura  popular  e  situação  de

subalternidade socioeconômica, o que pode ter  efeitos indesejáveis  no sentido de

sugerir que essa situação ateste mais autenticidade à atividade dos produtores de

bens culturais; contudo, não é este o caso do projeto em exame.
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Por outro lado, a autora ressalta que esse tipo de reconhecimento e de apoio são

de  grande  relevância  como ação  de  inclusão  dos  portadores  e  transmissores  de

significativas práticas culturais, especialmente em um país profundamente desigual

nos planos social e econômico, como é o Brasil, desde que a iniciativa seja conduzida

com base na ótica predominantemente cultural.

Por fim, vale assinalar que ao Legislativo compete estabelecer regras gerais para

que o administrador promova a proteção do patrimônio cultural. Tal competência, que

tem fulcro no art. 24, VII, da Constituição da República, repita-se, é fixada para a

edição de regras gerais, abstratas e impessoais.

Bem diversa é a competência para concluir que a hipótese é realmente de registro,

competência típica do Poder Executivo. Nesse aspecto, deve-se reconhecer que o

projeto  prevê  hipóteses  genéricas,  segundo  as  quais  caberá  o  exercício  do  ato

administrativo ao Poder Executivo, o que está em conformidade com o princípio da

separação dos Poderes, previsto no art. 2o da Constituição da República. Com efeito,

se editada lei nos moldes do projeto em exame, o Executivo, por meio de seus órgãos

competentes,  poderá  promover  o  registro  em  questão  a  partir  dos  critérios

genericamente previstos na norma.

Dessa forma, entendemos que não há óbice jurídico, constitucional ou legal que

impeça a tramitação da proposição nesta Casa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 832/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 840/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.025/2009, “altera a Lei nº 6.763, de 26 de

setembro  de  1975,  que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras
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providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  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.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 979/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, o

qual  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  1975,  substituindo  o  Índice  Geral  de  Preços  -

Disponibilidade Interna  – IGP-DI  –  como índice  oficial  de  atualização da Unidade

Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg – pelo Índice de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA.

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 em comento tem por objetivo alterar o § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de

1975,  o  qual  estabelece que “o  valor  da  Ufemg será  atualizado  anualmente  pela

variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação

Getúlio  Vargas,  ou  de  outro  índice  que  vier  a  substituí-lo,  ocorrida  no  período

compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte”.

Cumpre  salientar  que  proposições  semelhantes  tramitaram  nesta  Casa  nas

legislaturas anteriores, a saber, os Projetos de Lei nºs 2.135/2005 e 3.025/2009. No

primeiro  caso,  esta  Comissão  analisou  detalhadamente  o  projeto  e  concluiu  pela

inconstitucionalidade da matéria.  No segundo caso, a proposição foi arquivada ao

final da legislatura sem exame preliminar de constitucionalidade. Como não houve

alteração constitucional  superveniente  que justificasse uma nova  interpretação  do

projeto, passamos a transcrever a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o

disposto no inciso I do art.  24 da Carta da República, segundo o qual  compete à

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

tributário e financeiro.

No  que  concerne  à  iniciativa,  nada  há  que  impeça  esta  Casa  de  deflagrar  o
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processo legislativo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva

nesse sentido com relação à matéria objeto da proposição. No entanto, a proposição

encontra óbices de natureza jurídico-constitucional, como passaremos a explicar.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPC – é o índice calculado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – com o objetivo de corrigir os balanços e

demonstrações  financeiras  trimestrais  das  companhias  abertas.  O  universo  de

pesquisa  é  composto  por  pessoas  que  ganham  de  1  a  40  salários  mínimos  nas

Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São

Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do Município

de Goiânia.  A composição dos grupos de despesas para o cálculo do índice é  a

seguinte: Alimentação (25,21%); Artigos de Residência (8,09%); Habitação (10,91%);

Transportes  e  Comunicação  (18,77%);  Vestuário  (12,49%);  Saúde  e  Cuidados

Pessoais  (8,85%);  e  Despesas  Pessoais  (15,68%).  O  período  de  coleta  vai  do

primeiro ao último dia do mês de referência, e a divulgação ocorre próximo ao dia 25

do mês posterior.

Já o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI – foi criado com o

objetivo de balizar o comportamento de preços em geral na economia e é composto

pelos seguintes subíndices: Índice de Preços no Atacado – IPA –, no qual se incluem

preços praticados no mercado atacadista, representando 60% do IGP-DI; Índice de

Preços ao Consumidor – IPC –, em que a coleta de dados ocorre nas cidades de São

Paulo e Rio de Janeiro, entre as famílias que têm renda de 1 a 33 salários mínimos,

representando 30% do IGP-DI; Índice Nacional de Construção Civil – INCC –, em que

são  avaliados  os  preços  no  setor  de  construção  civil,  não  só  de  materiais  como

também de mão de obra, representando 10% do IGP-DI. O IGP-DI exclui os produtos

importados, considerando apenas o que é produzido internamente e refere-se ao mês

‘cheio’,  ou  seja,  o  período  de  coleta  vai  do  primeiro  ao  último  dia  do  mês  de

referência, e a divulgação ocorre próximo ao dia 20 do mês posterior.

Como se verifica, para o cálculo do IPCA e do IGP-DI, são considerados grupos de

despesas  e  universos  de  aplicação  bastante  diferenciados.  Esses  índices  vêm,

historicamente, apresentando diferentes valores. Segundo dados colhidos no sítio do

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – Ipea – (www.ipeadata.gov.br), entre
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março de 2000 e fevereiro de 2006 o IGP-DI variou 86,252%, e o IPCA, 60,003%, o

que significa  que todos os valores indexados pelo  primeiro tiveram uma variação

maior.

No  tocante  às  despesas  relativas  ao  serviço  da  dívida,  percebe-se  um  grande

comprometimento  das  receitas  do  Estado  no  pagamento  de  seus  compromissos

financeiros com a União, corrigidos pelo referido índice.

Uadi  Lamêgo  Bulos,  em  seu  artigo  intitulado  ‘Finanças  Públicas  e  Orçamento’

(‘Revista de Direito Administrativo’, 1998, Rio de Janeiro, p. 288 a 299), afirma que

‘orçamento  é  o termo correlacionado às finanças públicas,  significando o ato que

prevê e autoriza a receita e a despesa das entidades político-administrativas, por um

certo lapso de tempo. (...) Podemos apreender o significado de orçamento público,

por  expressar  o  instrumento  que  documenta  a  atividade  financeira  do  Estado,

contendo a receita e o cálculo das despesas autorizadas para o funcionamento dos

serviços  públicos  e  outros  fins  projetados  pelos  governos’.  Assim,  ao  elaborar  o

orçamento, os governos já planejam as suas políticas públicas em curto, médio e

longo prazos, investimentos, despesas com pessoal bem como o seu crescimento

vegetativo,  pagamento  de  fornecedores  e  de  dívidas,  tudo  isso  levando  em

consideração as expectativas de receita.  Para isso, a Constituição Federal vigente

possui capítulo próprio,  disciplinando a organização dos orçamentos públicos para

dar  à  administração  pública  um  planejamento  orçamentário-financeiro  funcional,

também  em  curto,  médio  e  longo  prazos.  Além  da  Lei  Orçamentária  Anual,  está

prevista a edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai nortear a elaboração da

primeira, e o Plano Plurianual, que compreende, de forma regionalizada, as diretrizes,

os  objetivos e  as  metas da  administração pública para  as  despesas de capital  e

outras, delas correntes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Nesse sentido, o projeto em análise, se aprovado, poderá inviabilizar a execução do

planejamento  das  ações  de  governo,  todas  espelhadas  e  demonstradas  na  Lei

Orçamentária Anual.  Isso porque não haverá correlação entre os indexadores das

receitas e os indexadores das despesas. Como já foi demonstrado anteriormente, o

IPCA  e  o  IGP-DI  vêm,  historicamente,  apresentando  diferentes  variações.  Ao

desequilibrar as expectativas de receitas para a execução das despesas autorizadas,
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o  projeto  em  exame  feriria  o  princípio  constitucional  do  equilíbrio  orçamentário,

‘verdadeiro axioma das finanças clássicas, preconizando que o orçamento deve ser

equilibrado em sua receita e despesa’ (Uadi Lamêgo, ‘op. Cit’.  p.  288 a 299). Na

Constituição de 1967, o referido princípio foi incorporado ao § 3º do art. 66. Na Carta

Federal vigente, tal princípio está implícito nos arts. 165 a 169. Segundo o mesmo

autor, ‘não foi expressamente incorporado pelo legislador, mas nem por isso deixa de

existir’.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, em seu art. 12, preconiza que ‘as previsões

de  receita  observarão  as  normas  técnicas  e  legais,  considerarão  os  efeitos  das

alterações  na  legislação,  da  variação  dos  índices  de  preços,  do  crescimento

econômico ou de qualquer fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo

de sua evolução nos últimos três anos, da projeção dos dois seguintes àquele a que

se referirem, e da metodologia de cálculo e premissa utilizadas’. Ademais, quando se

fala das alterações na legislação, vale lembrar que o art. 155 da Carta mineira dispõe

que ‘lei de diretrizes orçamentárias, compatível com o plano plurianual, compreenderá

as  metas  e  prioridades  da  Administração  Pública  Estadual,  incluirá  as  despesas

correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração

da  lei  orçamentária  anual,  disporá  sobre  as  alterações  na  legislação  tributária  e

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais’”.

Quanto  ao  Projeto  de  Lei  nº  979/2011,  trata-se  de  proposição  essencialmente

idêntica à proposição principal, pois visa a substituir o valor da Ufemg pela variação

do  IPCA,  incorrendo  no  mesmo  equívoco  e  padecendo  do  mesmo  vício  de

inconstitucionalidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 840/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.071/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.808/2010, dispõe sobre a reorganização

do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A requerimento deste relator,  o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de

Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de

que se manifestassem sobre a matéria.

À vista do transcurso do prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem o

cumprimento  da  diligência,  passamos  a  emitir  o  parecer  sobre  a  juridicidade,  a

constitucionalidade e a legalidade da matéria,  nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva reorganizar o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado

e determina que todas as instituições públicas de ensino do Estado deverão manter

bibliotecas públicas.

O  art.  3º  do  projeto  cria  a  Biblioteca  Virtual  do  Estado  e  estabelece que  suas

atribuições, sua estrutura, seu corpo funcional e seu espaço físico serão definidos

pelo Governador, por meio de decreto.

Nos termos da proposição, o Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas do

Governo deverá ser integrado e articulado com a Biblioteca Virtual do Estado.

O art. 4º do projeto arrola entre os objetivos principais do Sistema de Bibliotecas

Públicas “garantir a todos o acesso às fontes de cultura e apoiar e incentivar a difusão

do  conhecimento  (...)  proporcionar  os  meios  de  acesso à  cultura,  à  educação,  à

ciência e às artes, para a população em geral, (...) garantir o acesso à formação e à

informação,  de  acordo  com  as  necessidades  dos  usuários  do  Sistema  e  (...)

desenvolver programas de assistência técnica às bibliotecas integrantes do Sistema,

em conformidade com as necessidades locais”.

Segundo  o  projeto,  poderão  participar  do  Sistema  de  Bibliotecas,  mediante  a
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celebração de convênios com o governo do Estado, por sua Secretaria de Cultura,

todas as bibliotecas públicas pertencentes aos  Municípios  mineiros  bem como as

bibliotecas  associadas  ou conveniadas  com bibliotecas  públicas  pertencentes  aos

Municípios.

O art. 7º do projeto estabelece que o órgão responsável pela supervisão do referido

sistema é a Unidade de Bibliotecas e Leitura, cujas atribuições constam no art. 8º da

proposição.

O  art.  10,  por  sua  vez,  estabelece  que  as  bibliotecas  públicas  do  Estado

permanecerão abertas todos os dias, exceto domingos e feriados, das 8 às 22 horas.

O  art.  11  determina  que  o  apoio  administrativo  e  os  meios  necessários  ao

funcionamento do Sistema de Bibliotecas serão providos pela Secretaria de Estado

de Cultura, com recursos destinados para tanto.

Em linhas gerais, esse é o conteúdo do projeto. Cumpre analisá-lo sob o prisma

jurídico-constitucional.

A Constituição  da  República  bem  como  a  Carta  mineira  dispensaram  especial

atenção à questão da educação,  estabelecendo expressamente 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”.

No nível estadual, temos a Lei nº 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política

cultural  do Estado. Tal diploma normativo dedica toda uma seção às bibliotecas e

determina  que  o  Estado  desenvolverá  ações  voltadas  para  a  dinamização  das

atividades das bibliotecas públicas em todo o território mineiro, com vistas a incentivar

sua  criação  e  expansão,  assim  como  a  garantir  a  manutenção  dos  serviços

bibliotecários no Estado, promover a articulação intermunicipal e inter-regional das

bibliotecas públicas, por meio da ação das bibliotecas-polo regionais, e incentivar a

informatização e promover a implantação de novas tecnologias no armazenamento e

gerenciamento de informações bibliográficas. Estabelece, ainda, que a execução das

ações  voltadas  para  a  consecução  desses  objetivos  observará  os  princípios  de

valorização da biblioteca como centro de informação e cultura, ampla acessibilidade

aos serviços bibliotecários, valorização da memória e da criação cultural e busca da
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formação e da consolidação do hábito da leitura.

Instituiu-se, ademais, mediante a Lei nº 11.726, o Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas Municipais, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, por meio da

Superintendência  de  Bibliotecas  Públicas,  com  o  propósito  de  reunir,  preservar,

organizar e divulgar um acervo informativo e literário, tornando-o disponível para a

comunidade.

Cumpre dizer que, conforme consta no “site” da Superintendência de Bibliotecas

Públicas, praticamente todos os Municípios do Estado estão integrados ao sistema e

dispõem  de  bibliotecas  públicas,  cujo  uso  é  franqueado  a  todas  as  pessoas,

respeitadas, naturalmente, as normas internas de cada instituição. Do ponto de vista

quantitativo, mais de 860 bibliotecas compõem o cadastro do Sistema Estadual de

Bibliotecas Públicas Municipais.

Portanto, já há todo um arcabouço normativo no Estado tratando da matéria objeto

da proposição em tela, a qual, ao buscar disciplinar o assunto, incorre em inúmeras

inconstitucionalidades,  como determinar que o Governador do Estado definirá, por

meio de decreto, as atribuições, a estrutura, o corpo funcional e o espaço físico da

Biblioteca Virtual, com violação ao princípio da separação dos Poderes.

O mesmo princípio é contraditado pelo projeto quando este estabelece que poderão

participar do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado, mediante a celebração de

convênios  com  o  governo  estadual,  por  sua  Secretaria  de  Cultura,  todas  as

bibliotecas públicas pertencentes aos Municípios situados no território do Estado bem

como  as  bibliotecas  associadas  ou  conveniadas  com  bibliotecas  públicas

pertencentes  aos  Municípios.  Ora,  a  celebração  de  convênio  é  atividade  que  se

insere no domínio institucional do Poder Executivo e, por isso mesmo, independe de

autorização legislativa.

Há, ainda, inobservância da reserva de iniciativa, ao serem outorgadas atribuições

à Secretaria de Estado de Cultura. A proposição vai ao ponto de estabelecer dias e

horários de funcionamento das bibliotecas públicas do Estado, o que extrapola, a toda

a evidência, a esfera de regulação legislativa.

Tendo  em  vista  tais  considerações,  a  proposição  não  resiste  ao  juízo  de

admissibilidade que compete a esta Comissão empreender.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.071/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Cássio Soares – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.131/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.873/2008, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

expedição  de  receitas  médicas  e  odontológicas,  guias  de  encaminhamentos  de

pacientes e prontuários médicos digitados, datilografados ou escritos manualmente

em letra de imprensa, forma ou caixa alta e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/4/2011, foi  o  projeto encaminhado às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado

com  o  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  a

constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Em  7/7/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  visa  a  estabelecer  critérios  para  a  expedição,  por  hospitais

públicos e privados, ambulatórios, clínicas e consultórios  médicos e odontológicos

particulares,  de  receitas  médicas  e  odontológicas,  guias  de  encaminhamento  de

pacientes, pedidos de exame e prontuários médicos. Para  tanto,  prevê  que  os
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citados documentos serão digitados, datilografados ou escritos manualmente em letra

de forma,  de imprensa ou em caixa-alta,  contendo orientações quanto ao uso de

medicamentos e seus efeitos colaterais.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

2.873/2008, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e pela  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:

“Deve-se ressaltar,  nesta oportunidade,  que a 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, estabelece, em seu art. 2º, IX, X, que são direitos do usuário dos serviços de

saúde do Estado receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a

identificação  do  nome  do  profissional  e  o  seu  número  de  registro  no  órgão  de

regulamentação e controle da profissão, bem como receber as receitas datilografadas

ou em letra legível, com o nome genérico das substâncias prescritas, sem a utilização

de códigos ou abreviaturas, e com o nome e assinatura do profissional.

E ainda, como exposto na justificação do projeto, a Lei Federal nº 5.991, de 1973,

que  dispõe  sobre  o  Controle  Sanitário  do  Comércio  de  Drogas,  Medicamentos,

Insumos Farmacêuticos e Correlatos, trata da matéria, prevendo, em seu art. 35, que

somente será aviada a receita que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e

de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais,

que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo

de usar a medicação e que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço

do consultório  ou da residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho

profissional.

Como se vê, a medida proposta no projeto em exame já consta em lei estadual e

federal, não havendo no projeto em estudo, nenhuma inovação.

Cumpre-nos  esclarecer  que  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
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qual se insere. Como o projeto em análise não apresenta esse cunho inovador, fica

evidenciada a sua inocuidade.

Dessa forma, como a proposição sob comento não inova o ordenamento jurídico,

há de ser destacada 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, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.131/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.135/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.135/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.794/2008, “acrescenta artigos à

Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, Regimento Interno, examinar

a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

Cumpre  assinalar  que  projeto  idêntico  ao  projeto  em  estudo  foi  examinado  na

legislatura passada por esta Comissão,  ocasião em que recebeu parecer por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Por  não  haver  alterações

constitucionais que justifiquem novo exame da matéria no âmbito de competência

desta Comissão, mantivemos o entendimento anterior.

Estabelece o projeto que o perito judicial nomeado nas condições descritas no art.

1° da Lei n° 13.166, de 20/1/99, também fará jus ao  pagamento de honorários pelo

Estado, os quais serão fixados na forma de regulamento. Ademais, fica assegurado
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ao perito judicial prévia indenização pelas diligências realizadas em feitos amparados

pela justiça gratuita.

A Lei nº 13.166, de 1999, dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a

advogado não Defensor Público, nomeado para defender réu pobre. O projeto quer

estender a obrigação do Estado para o perito judicial nomeado pelo juiz.

O art. 24, XIII, da Constituição da República estatui a competência concorrente da

União,  dos Estados e do Distrito Federal para legislar  sobre assistência jurídica e

defensoria  pública.  O  §  1º  desse  artigo  limita  a  competência  da  União  ao

estabelecimento das normas gerais sobre as matérias que relaciona; os §§ 2º e 3º

incluem a competência suplementar e a plena dos Estados, nesse caso para atender

às suas peculiaridades.

Por outro lado, a Constituição da República, em seu art. 5º, LXXIV, estabelece que

“o  Estado  prestará  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem

insuficiência de recursos”. Percebe-se que a Lei Maior recepcionou a Lei Federal nº

1.060, de 1950, a qual traz dispositivo de relevo para a questão em estudo, transcrito

abaixo:

“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

I - das taxas judiciárias e dos selos;

II - dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do Ministério Público e

serventuários da Justiça;

III  -  das despesas com as publicações indispensáveis no jornal  encarregado da

divulgação dos atos oficiais;

IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão

do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito

regressivo contra o poder  público federal,  no Distrito  Federal  e nos Territórios, ou

contra o poder público estadual, nos Estados;

V - dos honorários de advogado e peritos;

VI - das despesas com a realização do exame de código genético - DNA que for

requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou

maternidade. (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.317, de 6/12/2001, DOU 7/12/2001)”

Com efeito, resta ao Estado, a exemplo do que ocorreu com o advogado dativo, tão
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somente instituir os meios necessários para efetuar o pagamento ao perito, objetivo

da  proposta  em  tela.  Aliás,  tal  proposta  encontra  apoio  firme  na  jurisprudência

nacional:

Assistência Judiciária - Honorários do Perito - "A remuneração do perito computa-se

nas isenções concernentes aos benefícios da assistência judiciária gratuita do art.3º,

V, da Lei 1060/50" (TJSP -AI 215.391-1/0 - 2a.C-j.28.12.93 - Rel. Des. Francisco de

Assis  Vasconcelos)  RT 706/79 -  comentário:  acrescenta  o  nobre  Desembargador:

"Assim como os advogados estão sujeitos a espera do Estado a remuneração pelos

trabalhos da assistência judiciária gratuita, também os peritos devem fazê-lo, e com

mais razão, por serem auxiliares do juízo." De mais a mais, como deixou assente o

antigo TFR: "O beneficiário de gratuidade de justiça isento das despesas judiciais não

está obrigado a depositar quantia para remuneração do perito, cujos honorários serão

suportados,  seja  pela  autarquia,  se  vencida,  seja  pelo  Estado,  ao  qual  incumbe

prestar  assistência  judiciária  aos  necessitados".  (TFR  -  1a.T  -  Ag  56444-SP,  in

Theotonio Negrão, 24a.ed., p.741) suso

118230  JCF.5  JCF.5.LXXIV  -  Assistência  Judiciária  -  Honorários  de  Perito  -

Abrangência - A assistência judiciária deve ser integralmente prestada pelo Estado,

nos  moldes  do  inc.  LXXIV  do  art.  5º  da  Constituição  da  República.  Dentre  os

benefícios da justiça gratuita está inserida a isenção do pagamento de honorários

periciais,  a  teor  do  inc.  V,  do  art.  3º,  da  Lei  nº  1.060/50,  sendo  que  a  simples

declaração de fls. 06, firmada pelo reclamante sob as penas da lei, já é suficiente

para tal. Ademais, foi concedido ao reclamante o benefício da justiça gratuita, além do

mesmo estar assistido pela entidade Sindical, e mesmo que assim não fosse, o direito

a integral assistência judiciária prestada pelo Estado não lhe seria elidido. Neste caso

não se trata de prestação de serviços gratuitos pelo Perito, pois este deverá acionar o

Estado,  na  esfera  da  própria  Justiça  Federal  para  receber  os  seus  ganhos  pelo

serviço prestado. (TRT 3ª R. - RO 8.355/01 - 4ª T. - Rel. Juiz Bolivar Viegas Peixoto -

DJMG 18.08.2001 - p. 14)

REsp  80510  /  RS  Recurso  Especial  1995/0061821-4  Relator(a)  Ministro  Gilson

DIPP (1111) Órgão Julgador T5 - Quinta Turma Data do Julgamento 02/03/1999 Data

da Publicação/Fonte DJ 29/03/1999 p.  198 Ementa Processo Civil.  Honorários  de
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Perito. Assistência Judiciária Gratuita. - Os honorários do perito judicial, nas ações

que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ser pagos pelo vencido, a

final, ou pelo Estado, responsável pela prestação de assistência judiciária gratuita,

nos termos do art. 5.º, LXXIV, da CF/88. Recurso especial conhecido e provido.

Na  sistemática  processual  civil,  a  prova  pericial  consiste,  em  geral,  no  exame

(inspeção  de  coisa  ou  pessoa,  na  busca  de  aspectos  técnicos  e  científicos),  na

vistoria (inspeção de bem imóvel) e na avaliação (atribuição de valores pecuniários a

bens jurídicos - coisas, direitos ou obrigações).

O perito judicial  é o profissional  de nível universitário,  com registro no órgão de

classe competente (art. 145, CPC), designado pelo juiz para que se pronuncie sobre

determinado fato, com a apresentação de um laudo.

Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente

processual  deve  responder  pelas  despesas  daí  decorrentes.  A  parte  vencida  é

responsável  por  todas  as  despesas  realizadas  no  processo,  tais  como:  custas,

honorários, de advogado, multa às partes, perícias etc. (art. 20, CPC).

Na  sistemática  processual  civil,  de  forma  antecipada,  cada  parte  arca  com  as

despesas do seu assistente técnico e a parte solicitante pela remuneração do perito

judicial, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado pelo

juiz (art. 33, CPC).

Ao final, o vencido ressarcirá as despesas realizadas pela parte vencedora, entre

elas, as despesas com perito judicial e assistente técnico (art. 20, caput e § 2º, CPC).

Ocorre, porém, que o réu pobre não tem como pagar os honorários periciais se for

vencido na demanda. Aliás, não tem nem mesmo como antecipar despesas que, ao

final, serão ressarcidas pelo vencido, caso seja o réu o vencedor.

Com  efeito,  a  proposta  é  justa  e  está  em  sintonia  com  a  legislação  e  a

jurisprudência nacionais. Cabe, apenas, para tornar mais clara a redação da matéria,

apresentar o Substitutivo nº 1. Em especial, é preciso assinalar que o perito somente

fará jus a honorários pagos pelo Estado caso o vencido seja pobre nos termos da lei.

Também é necessário preservar a competência do juiz para, prudentemente, fixar os

honorários  periciais,  a  fim  de  não  ferir  a  sistemática  da  legislação  processual

brasileira.
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Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.135/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999, q ue dispõe sobre o pagamento

pelo Estado de honorários a advogado não Defensor Público, nomeado para defender

réu pobre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescida do seguinte art.

12-A:

“Art. 12-A – Em feitos amparados pela justiça gratuita, se a parte vencida for pobre

nos termos da lei, havendo perícia judicial, esta será custeada pelo Estado.

§ 1º – Os honorários do perito serão fixados conforme arbítrio do magistrado.

§  2º  –  Fica  assegurada  ao  perito  judicial  prévia  indenização  pelas  diligências

realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.198/2011

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 2.116/2008, “determina a inclusão do nome e

do número de registro no Creci do corretor responsável pela negociação na escritura

pública, no ato de sua lavratura nos cartórios do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 21/4/2011, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

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.
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Em  5/7/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição  baixada  em  diligência  ao  Tribunal  de  Justiça,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O projeto  em  estudo  determina a  inclusão,  nas  escrituras  públicas  lavradas  no

Estado, do no nome e do número de registro no Creci do corretor responsável pela

negociação.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

2.116/2008, 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:

“A Lei nº 8.935, de 1994, conhecida como a Lei dos Notários e Registradores, foi

editada  pela  União  no  exercício  de  sua  competência  constitucional  para  legislar

privativamente sobre registros públicos, prevista no art. 22, XXV, da Constituição da

República, estando nela englobados, genericamente, os notários. A citada lei dispõe,

em seu art.  7º,  I,  que compete, com exclusividade,  aos Tabeliães de Notas lavrar

escrituras públicas.

O Código Civil  estabelece, em seu art. 212, que, salvo negócio a que se impõe

forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante documento. Em seu art.

215, por sua vez, estabelece que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é

documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, e deve conter a data e o local

de sua realização; o reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de

quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou

testemunhas; o nome, a nacionalidade, o estado civil,  a profissão, o domicílio e a

residência  das  partes  e  dos  demais  comparecentes,  com  a  indicação,  quando

necessário, do regime de bens do casamento, o nome do outro cônjuge e a filiação; a
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manifestação  clara  da  vontade  das  partes  e  dos  intervenientes;  a  referência  ao

cumprimento  das  exigências  legais  e  fiscais  inerentes  à  legitimidade  do  ato;  a

declaração de ter sido lida na presença das partes e dos demais comparecentes ou

de que todos a leram e a assinatura das partes e dos demais comparecentes bem

como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. E, ainda, a Lei Federal

nº 7.433, de 1985, a qual dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras

públicas, estabelece que o tabelião consignará, no ato notarial, a apresentação do

documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos, as

certidões  fiscais,  os  feitos  ajuizados  e  os  ônus  reais,  ficando  dispensada  sua

transcrição.

Como se vê,  os  requisitos  das escrituras  públicas,  como meio  de prova,  dizem

respeito  ao  direito  civil,  razão  pela  qual  não  há  possibilidade  jurídica  de

implementação da medida em questão, por ferir o disposto no art. 22, I,  da Carta

Magna, o qual confere à União a competência privativa para legislar sobre direito civil.

Dessa forma, configura-se inconstitucional o projeto sob exame, tendo em vista a

usurpação de competência privativa da União”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.198/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.347/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.347/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.904/2010, dá nova redação e acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.955,  de  20/7/2001,  que  dispõe  sobre  o  livre  acesso  de

autoridades aos estabelecimentos carcerários.

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,
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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, saliente-se que a matéria, quando de sua tramitação nesta Casa

na  legislatura  anterior,  recebeu  a  análise  desta  Comissão  quanto  ao  controle

preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração jurídico-constitucional

ulterior que justificasse uma nova interpretação da matéria, ratificamos o ponto de

vista expressado na ocasião:

“A proposição em comento tem o propósito de aprimorar a Lei nº 13.955, de 2001,

principalmente para atualizar as referências a órgãos e autoridades nela previstas,

além de acrescentar  dispositivos  que a  tornem mais  compatível  com a  realidade

administrativa, tendo em vista a defesa dos direitos da população carcerária.

Para tanto, o art. 1º do projeto visa a dar nova redação ao parágrafo único do art. 1º

da citada lei, o qual enquadra na categoria de estabelecimentos policiais e carcerários

as repartições pertencentes à estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Social e

da  Polícia  Militar.  O  preceito  em  vigor  refere-se  às  Secretarias  de  Estado  da

Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos, órgãos que foram extintos

pela reforma administrativa implementada pelo governo Aécio Neves. Nesse ponto, o

projeto  apenas  atualiza  a  referência  explícita  a  órgãos  do  Poder  Executivo,  não

atribuindo novas competências ao Poder administrador.

O art. 2º da proposição, por sua vez, tem o escopo de modificar a redação da alínea

“c” do inciso I do art. 2º da Lei nº 13.955, de forma a facultar ao Ouvidor do Sistema

Penitenciário  livre  acesso  a  esses  estabelecimentos,  independentemente  de

comunicação prévia. O dispositivo atual menciona apenas o Ouvidor de Polícia do

Estado ou representante por ele designado, o que é fácil de ser explicado, uma vez

que, quando da promulgação da lei  em questão, não existia ainda a Ouvidoria do

Sistema Penitenciário, a qual foi instituída pela Lei nº 15.298, de 2004, como unidade

administrativa da Ouvidoria-Geral do Estado. Esta absorveu as antigas Ouvidorias de

Polícia e Ambiental e criou várias outras ouvidorias, conforme se depreende do art. 5º
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da citada lei. Destarte, a inserção da Ouvidoria do Sistema Penitenciário na alínea “c”

do  inciso  I  do  art.  2º  não  constitui  uma  novidade  propriamente  dita,  e  sim  uma

decorrência lógica de reformas administrativas ulteriores. Inexiste, portanto, vício de

iniciativa  ou  invasão  de  competência  do  Governador  do  Estado,  visto  que  o

preceptivo não altera a estrutura orgânica do Executivo nem atribui competência nova

a ente da administração pública.

O art. 3º visa a inserir as alíneas “d”, “e” e “f” no inciso I e a alínea “e” no inciso II do

art. 2º da lei de que se cogita. No primeiro caso, o objetivo do comando é autorizar

que membro do Conselho da Comunidade da Comarca, de comissão da Assembleia

Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais  e  da  Comissão de Direitos  Humanos das

Câmaras Municipais onde houver estabelecimento prisional tenham livre acesso aos

estabelecimentos carcerários, sem prévia comunicação. No segundo caso, trata-se

de assegurar às pastorais e às capelanias religiosas a prerrogativa de acesso a tais

estabelecimentos,  mediante  prévia  comunicação  à  autoridade  responsável  pelo

estabelecimento, até 72 horas antes da visita.

O Conselho da Comunidade é um dos órgãos da execução penal  de existência

obrigatória  na  comarca,  o  qual  desfruta  de  competência  legal  para  “visitar

mensalmente  os  estabelecimentos  e  serviços  penais  da  localidade”,  conforme

prescreve o art.  176,  inciso I,  da Lei  nº  11.404,  de 1994,  que contém normas de

execução penal. Portanto, é natural que os membros desse órgão colegiado possam

realizar visitas a tais estabelecimentos, independentemente de comunicação prévia.

Assim,  a  inserção  do  preceito  não  inova  originariamente  a  ordem  jurídica,  mas

apenas confere mais clareza à Lei nº 13.955, facilitando sua interpretação.

'Entretanto,  afigura-se-nos  redundante  a  menção  expressa  a  comissão  da

Assembleia  Legislativa  como  detentora  da  prerrogativa  de  franco  acesso  a  tais

estabelecimentos, visto que o Deputado já desfruta dessa faculdade, por força do art.

2º,  inciso  I,  alínea  “a”,  da  mencionada  Lei  nº  13.955.  Se  tanto  as  comissões

permanentes quanto as temporárias do Legislativo são constituídas por Deputados –

e não poderia ser diferente –, qualquer parlamentar, pouco importando a comissão de

que faça parte, tem o poder legal de acesso aos presídios e às penitenciárias, o que

torna inócua a manutenção do preceito em questão, fato que justifica sua exclusão do
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texto do projeto.

Quanto à previsão análoga atribuída à Comissão de Direitos Humanos das câmaras

municipais,  trata-se  de  determinação  inconstitucional,  pois  a  lei  estadual  estaria

fixando  atribuição  para  órgãos  legislativos  de  outro  nível  de  governo,  o  que

configuraria ingerência do Estado em assuntos de competência do Município. Além

desse vício de constitucionalidade, o projeto parte da premissa equivocada segundo a

qual toda câmara municipal dispõe de comissão dessa natureza, o que nos leva a

suprimir  o dispositivo por  meio da Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste

parecer.

Finalmente,  o art.  4º  tem o propósito de introduzir  artigo na Lei  nº 13.955,  com

vistas  a  garantir  às  entidades  especificadas  na  lei  o  direito  de  realizar  registro

fotográfico,  registro  em áudio  e  registro  em vídeo das  visitas  aos presos,  para  a

elaboração  de  seus  relatórios  e  providências  diante  das  autoridades  públicas.

Entretanto, por medida de segurança, o dispositivo veda a divulgação de imagens de

plano completo do estabelecimento prisional, bem como de imagens que possam ferir

a  integridade  de  imagem  garantida  na  Lei  de  Execuções  Penais,  sendo  de

responsabilidade da entidade eventual registro indevido.

Trata-se  de  dispositivo  extremamente  complexo,  pois,  embora  possa  configurar

direito  penitenciário,  na  condição de instrumento  de  proteção  dos  sentenciados  e

presidiários,  a  manutenção  do  comando  pode  comprometer  a  segurança  dos

estabelecimentos  penitenciários.  Isso  porque  não  é  possível  precisar  o  uso  e  a

destinação  das  fotografias  exibidas  no  interior  desses  estabelecimentos,  fato  que

pode repercutir na esfera penal. A propósito, a União aprovou a Lei Federal nº 12.012,

de 2009, que acrescentou o art. 349-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código

Penal.  A  norma  em  questão  tipificou  o  ingresso  de  pessoa  portando  aparelho

telefônico  de  comunicação móvel,  de  rádio  ou  similar,  sem autorização legal,  em

estabelecimento prisional na categoria de crime contra a administração da justiça,

cuja penalidade é a detenção, de três meses a um ano.

Não  há  dúvida  de  que  o  elemento  norteador  dessa  nova  figura  delituosa  é  a

segurança,  o  que  atesta  o  risco  de  generalizar  o  acesso  de  pessoas  portando

máquinas fotográficas e instrumentos congêneres, ainda que gozem da prerrogativa
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de acesso a essas instituições. Assim, inobstante a preocupação do parlamentar com

o tratamento digno dos presos e a situação física dos estabelecimentos prisionais,

entendemos que razões de segurança devem prevalecer no exame da matéria, o que

nos leva a propor a supressão do art. 4º do projeto por meio da Emenda nº 2.

Dessa  forma,  constata-se  que  o  assunto  está  relacionado  com  o  direito

penitenciário,  que,  nos  termos  do  art.  24,  inciso  I,  da  Constituição da República,

encarta-se no domínio da legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal.  Ademais,  a  matéria  não  está  afeta  à  iniciativa  privativa  de  órgão  ou

autoridade  do  Executivo,  fato  que  torna  legítima  a  iniciativa  parlamentar.  Aliás,  a

atualização  de  órgãos  previstos  em  lei,  ainda  que  integrantes  da  estrutura

administrativa  do  Executivo,  não  constitui  ingerência  indevida  desta  Casa  em

atividade  de  outro  Poder,  e  sim  uma  forma  de  conferir  mais  clareza  ao  texto

legislativo, evitando dúvidas quanto à interpretação da norma”.

Finalmente, saliente-se que a Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds –, em

resposta à diligência solicitada por esta Comissão, manifestou-se contrariamente à

inclusão de membro do Conselho da Comunidade da Comarca e da Comissão de

Direitos Humanos das câmaras municipais nesses estabelecimentos, tendo em vista

a segurança da administração das unidades prisionais, assunto que se encarta no

âmbito da competência discricionária do Poder Executivo.

Quanto à utilização de registros fotográficos, de áudio e de vídeo pelos visitantes de

tais estabelecimentos, a mencionada Pasta também opinou contrariamente, uma vez

que  o  tema diz  respeito  à  segurança dos  presídios,  além de tal  medida  ofender

direitos constitucionais dos detentos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.347/2011 com as Emendas nº 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art.  3º – Os incisos I  e II  do art.  2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

passam a vigorar acrescidos das seguintes alíneas:

“Art. 2º – (...)
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I – (...)

d) o membro do Conselho da Comunidade.”.

II – (...)

e) membro de Pastoral e Capelania Religiosa”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 4º

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.519/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Inácio  Franco,  a  proposição  em  epígrafe  acrescenta

dispositivo à Lei  nº  9.944,  de 20/9/89,  que altera dispositivos da Lei  nº 6.763,  de

26/12/75, e da Lei nº 9.758, de 10/2/89.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 6/5/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem  por  objetivo  isentar  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – o fornecimento de energia

elétrica para consumo dos Municípios, de suas autarquias e das fundações instituídas

e mantidas pelo poder público municipal.

O ICMS é um imposto instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos termos

do disposto no art. 155, II, 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



181
____________________________________________________________________________

tributo, compatibilizando a conveniência da administração pública com o interesse do

contribuinte.

Embora seja da competência dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o

ICMS, a  concessão de benefícios  fiscais  desse imposto  requer  o  atendimento  de

algumas condições estabelecidas na Constituição e na legislação federal.

Conforme  o  art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Carta  Federal  e  a  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais  Transitórias, a concessão e a revogação de isenções,

incentivos  e  benefícios  fiscais  de  ICMS  dependem  da  celebração  de  convênio

interestadual  no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –,

órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse  tocante,  ressaltamos  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  decidiu  pela

desnecessidade de celebração de convênio quando não configurada a denominada

“guerra fiscal”, que consiste na concessão de benefícios fiscais pelos Estados com

vistas à atração de investimentos.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.421, entendeu-se que o

preceito não alcança situação concreta que objetive beneficiar não o contribuinte de

direito, mas o contribuinte de fato, sem que se possa apontar como alvo a cooptação.

No caso, tratava-se de concessão de isenção a igrejas e templos de qualquer culto

nas contas de serviços públicos estaduais. Vejamos um trecho do voto do Ministro

Marco Aurélio, relator da matéria:

“A proibição  de  introduzir-se  benefício  fiscal,  sem  o  assentimento  dos  demais

estados, tem como móvel evitar competição entre as unidades da federação e isso

não acontece na espécie. Friso, mais uma vez, que a disciplina não revela isenção

alusiva  a  contribuinte  de  direito,  a  contribuinte  que  esteja  no  mercado,  mas  a

contribuintes  de  fato,  de  especificidade  toda  própria,  ou  seja,  igrejas  e  templos,

notando-se, mais, que tudo ocorre no tocante ao preço dos serviços públicos e à

incidência do ICMS.”

Assim,  tendo  em  vista  os  argumentos  que  fundamentaram  a  decisão  do  STF,

entendemos que, também no caso em análise, não resta configurada hipótese de

guerra fiscal, uma vez que não se visa à atração de contribuintes para o território do
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Estado e é o Município contribuinte de fato do imposto, assim como as igrejas  e

templos.

Portanto,  no  que  toca  aos  aspectos  analisados,  não  vislumbramos  óbice  que

inviabilize a tramitação do projeto. Salientamos, contudo, que a proposição deverá ser

mais  bem  avaliada  no  tocante  ao  mérito  quando  tramitar  pela  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, especialmente quanto à sua compatibilidade

com  o  disposto  na  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.519/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão,  relator  – Rosângela Reis  – Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.755/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, “determina aos

órgãos da administração pública direta e indireta, autarquias e iniciativa privada que

observem  e  respeitem  o  nome  social  de  travestis  e  transexuais  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Direitos  Humanos,  cabendo  a  esta

Comissão a análise do projeto quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende assegurar às pessoas que fizeram mudança de

sexo,  bem  como  aos  travestis,  o  direito  de  serem  reconhecidos,  no  âmbito  da

administração pública  e  também nas  suas  relações  da vida  civil,  pelo  nome que

vieram a assumir no cotidiano.

O autor  do  projeto  ampara  a  iniciativa  na  Constituição da República,  cujo texto
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preambular institui, como objetivo da Assembleia Nacional Constituinte, o propósito

de “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos

sociais e individuais,  a liberdade, a segurança, o bem-estar,  o desenvolvimento, a

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e

sem preconceitos”.

Em que pese à grande necessidade de regulamentação da matéria e de adoção de

políticas  públicas  que  tenham  como  objetivo  proporcionar  maior  facilidade  de

integração social às pessoas às quais o projeto se refere, e não obstante o fato de

existirem  atos  normativos  editados  em  vários  Estados  para  corrigir  as  distorções

cogitadas  pelo  projeto  em  análise,  deparamos  com  óbices  que  inviabilizam  a

tramitação da proposição nesta Casa Legislativa.

A Constituição da República estabelece como competência privativa da União a

prerrogativa de legislar sobre direito civil bem como sobre os registros públicos, entre

os quais se insere o nome da pessoa, conforme se encontra insculpido no art. 22

desse diploma.

Desse modo,  não remanesce aos Estados federados a possibilidade de legislar

sobre questões relativas ao nome próprio, o que, a propósito, se encontra disciplinado

pelo art. 16 e seguintes do Código Civil Brasileiro e pelo art. 54 e seguintes da Lei nº

6.015, de 31/12/73, conhecida como Lei dos Registros Públicos.

O nome foi incluído no Código Civil Brasileiro entre os direitos da personalidade do

cidadão, sendo vedado, inclusive, seu emprego por terceiros, seja em publicações ou

em  representações  que  exponham  seu  titular  ao  desprezo  público,  ainda  que  o

agente não tenha intenção difamatória.

Não se pode ignorar,  entretanto, que as questões relativas ao nome de registro

trazem a essas pessoas transtornos e constrangimentos de toda ordem, tornando

evidente a necessidade de um comando legal ou judicial que venha a regularizar a

situação.

Ante a ausência de lei específica, o Poder Judiciário, com muita frequência, acolhe

os  pedidos  de  alteração  de  registro  de  nome  efetuados  por  pessoas  que  se

encontram na situação anteriormente exposta, sendo oportuna a transcrição de parte

do voto da Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do Recurso Especial nº
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1008398-SP, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“A  situação  fática  experimentada  pelo  recorrente  tem  origem  em  idêntica

problemática  pela  qual  passam  os  transexuais  em  sua  maioria:  um  ser  humano

aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial feminino, que, após ser

submetido  à  cirurgia  de  redesignação  sexual,  com  a  adequação  dos  genitais  à

imagem que tem de  si  e  perante  a  sociedade,  encontra  obstáculos  na  vida civil,

porque sua aparência morfológica não condiz com o registro de nascimento, quanto

ao  nome  e  designativo  de  sexo.  Conservar  o  “sexo  masculino”  no  assento  de

nascimento  do  recorrente,  em  favor  da  realidade  biológica  e  em  detrimento  das

realidades  psicológica  e  social,  bem  como  morfológica,  pois  a  aparência  do

transexual redesignado em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter

o recorrente em estado de anomalia,  deixando de reconhecer seu direito de viver

dignamente.”

Deve restar claro, entretanto, que existem inúmeros projetos em trâmite na Câmara

e no Senado Federal modificando a legislação pertinente à matéria, podendo, assim,

se vislumbrar,  em breve, uma solução para o problema, mediante a aprovação de

pelo menos algumas das propostas cogitadas.

Não é demais lembrar que esta relatoria se mostra plenamente favorável ao mérito

do projeto, não podendo, entretanto, subverter os princípios de ordem constitucional e

legal que concernem à competência legislativa dos entes federados, para permitir a

tramitação da matéria nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.755/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  –  André  Quintão  (voto  contrário)  –  Cássio

Soares – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.834/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, “acrescenta
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artigo à Lei nº 11.045, de 15 de janeiro de 1993”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

cabendo a esta Comissão a análise do projeto quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Ao acrescentar dispositivo à Lei nº 11.045, a proposição em análise pretende tornar

obrigatória a apresentação, à mesa do consumidor, de balança para conferência do

peso dos produtos quantificados por quilograma, oferecidos por restaurantes, bares e

similares do Estado.

Segundo  o  autor  do  projeto,  é  comum a prática  da  venda  de  carnes  e  outros

alimentos por quilo em restaurantes. Adotadas as medidas propostas, o consumidor

terá meios de verificar se o peso do produto comprado corresponde efetivamente ao

valor pago por ele.

Não  é  demais  lembrar  que  o  art.  1º  da  lei  que  se  pretende  alterar  obriga  o

fornecedor  que  comercializa  mercadoria  quantificada  por  peso  a  disponibilizar

balança em local visível e de fácil acesso para o consumidor.

A proposta  em análise  inova,  entretanto,  na  obrigação que será  contraída  pelo

fornecedor  de  levar  à  mesa  do  consumidor,  juntamente  com  o  produto

comercializado, a balança para aferição do peso.

Observa-se  a  preocupação  do  parlamentar  com  a  proteção  dos  interesses

econômicos  do  consumidor,  o  que,  a  propósito,  é  um  dos  objetivos  da  Política

Nacional de Relações de Consumo, prevista na Lei nº 8.078, de 11/9/90 (Código de

Proteção e Defesa do Consumidor).

A imposição ao fornecedor de levar à mesa do consumidor que frequenta bares,

restaurantes  e  similares  balança  para  conferência  de  peso  do  produto  mostra-se

razoável e pode trazer benefício efetivo às relações de consumo.

Constata-se  que  a  medida  encontra  ressonância  na  Constituição  Federal,  que

coloca, em seu art. 24, como competência concorrente da União, do Distrito Federal e

dos Estados, a prerrogativa para legislar sobre proteção ao consumidor.
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Além disso,  não existe vedação para que se instaure o processo legislativo por

iniciativa parlamentar relativamente à matéria.

Essas  são  as  razões  que  nos  levam  a  concluir  favoravelmente  ao  trâmite  da

proposição em análise, que, por certo, será suficientemente avaliada pela comissão

de mérito a que foi distribuída.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.834/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela Reis

- André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 461/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 461/2011, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de

Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas, 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 461/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de

Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do

Consumidor de Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.549/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.549/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Humano e Profissional

de Botelhos, com sede no Município de Botelhos, 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 1.549/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Humano  e

Profissional, com sede no Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  –  Fica  declarada  de utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Humano e Profissional, com sede no Município de Botelhos.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir,  Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende - Luiz

Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.701/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.701/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São

Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.701/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de São Roque de Minas, 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 São Roque de Minas, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Humberto Carneiro

– Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.887/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.887/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas, com sede no Município

de Belo Horizonte, 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 1.887/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo – Ana Maria

Resende.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/8/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o falecimento  do Sr.  Antônio

Martins, ocorrido em 27/8/2011, em Andradas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres em que notifica a renúncia a seu mandato parlamentar a

partir  de 31/8/2011, em virtude de sua nomeação para o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 31/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique -  Paulo Guedes - Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio Júlio -

Bruno  Siqueira  -  Carlos  Henrique  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Durval  Ângelo  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Luiz Carlos Miranda - Maria

Tereza  Lara  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes - Zé Maia .

Falta de Quórum

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de amanhã, dia 1º de setembro, 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.).

ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/8/2011

Presidência do Deputado Dilzon Melo

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

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

Fabiano Tolentino - Entrega de placas - Palavras do Sr. Eduardo Teixeira de Rezende

- Palavras do Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles - Palavras do Sr. Leonel Ricardo de

Andrade - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:

Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Rogério  Correia  -  Sebastião

Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a maçonaria pelo Dia do Maçom.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Eduardo Teixeira

de  Rezende,  Grão-Mestre  Adjunto  do  Grande  Oriente  do  Brasil  -  Minas  Gerais,

representando o Grão-Mestre, Amintas de Araújo Xavier; Hédison Damasceno, Grão-

Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Leonel Ricardo de Andrade, 1º-Grande

Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, representando o Grão-Mestre,

Janir Adir Moreira; Lázaro Emanuel Franco Salles, Grão-Mestre Adjunto do Grande

Oriente de Minas Gerais; e Deputados Duarte Bechir, representando a Loja Maçônica

Perfeita Harmonia 216, e Fabiano Tolentino, autor do requerimento que deu origem a

esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs. Deputado

Federal  Domingos  Sávio,  Donaldo  José  de  Almeida,  Conselheiro  da  OAB,

representando o Presidente da OAB, Seção Minas Gerais, Luís Cláudio, e Getúlio

Gontijo, Assessor Parlamentar do IEF; e do Vereador Hugo Thomé.

Gostaríamos,  também,  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores da TV Assembleia, de mensagens encaminhadas aos componentes

da Mesa de honra, dos Exmos. Srs. Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte, e do

Deputado Bosco, que manifestam seus cumprimentos aos respectivos membros da
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Loja Maçônica pelo Dia do Maçom.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fabiano Tolentino

Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar hoje, nesta Casa, festejando o nosso

dia, o Dia da Maçonaria.

Quero  desejar  uma boa  noite  ao  nosso  Presidente,  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-

Secretário desta Casa, que preside esta reunião; ao Deputado amigo e irmão Duarte

Bechir, que desde o primeiro momento disse que estaria conosco. Muito obrigado,

Deputado, por estar presente nesta solenidade tão importante para esta Casa.

Poderoso irmão Grão-Mestre Adjunto Eduardo Teixeira Rezende, com quem temos

uma amizade muito grande e que nos ajudou muito nesta caminhada até aqui,  a

quem prezamos muito por sua inteligência, simplicidade e capacidade de realmente

mostrar-nos caminhos ideais. Muito obrigado por tudo, Eduardo, sempre presente e

ajudando-nos a construir um País e uma Minas Gerais melhores. Sereníssimo Leonel

Ricardo de Andrade, 1º-Grande Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,

representando a Grande loja Maçônica de Minas Gerais, e o Eduardo, do Grande

Oriente do Brasil; Sereníssimo Grão-Mestre Hédison Damasceno, representando o

Grande Oriente de Minas Gerais, também compondo conosco a Mesa de honra; e

Lázaro Emanuel  Salles, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais.

Agradeço aos nossos conterrâneos divinopolitanos que saíram de Divinópolis  para

estarem conosco, agregando mais valor a esta reunião, e a todos vocês que vieram

para homenagear o nosso dia. Portanto, muito obrigado a todos vocês e aos nossos

conterrâneos presentes - pegamos um congestionamento, mas chegamos a tempo.

Muito obrigado, Dr. Francisco, Mendel e todos que vieram, além do Gabriel, que é

muito importante na nossa loja.

No dia 20 de agosto comemora-se o Dia do Maçom. Para os obreiros da arte real,

trata-se de um dia muito importante, visto reforçar o comprometimento daquele que

jurou respeito à lei, ao próximo e ao Grande Arquiteto do Universo, criador de tudo.

Os  maçons  são  homens  de  bons  propósitos,  que  buscam  incansavelmente  a
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perfeição. Homens preocupados em ser, em transcender, num preito à espiritualidade

e à crença no que é bom e justo. Pregam o dever e o trabalho. Dedicam especial

atenção à manutenção da família, ao bem-estar da sociedade, à defesa da Pátria e

ao  culto  ao  grande  arquiteto  do  universo.  Acreditam  nos  princípios  em  que  a

instituição foi construída - liberdade, igualdade e fraternidade - e defendem a justiça

contra  a  tirania.  Constantemente,  pela  prevalência  do  espírito  sobre  a  matéria,  o

maçom é amante da virtude, da sabedoria, da justiça e da humanidade. Ser maçom é

ser amigo dos pobres e necessitados, dos que sofrem, dos que choram, dos que têm

fome e sede de justiça; é propor como única norma de conduta o bem de todos, o seu

progresso  e  engrandecimento.  Ser  maçom  é  querer  a  harmonia  das  famílias,  a

concórdia dos povos, a paz do gênero humano. Ser maçom é derramar por todas as

partes  os  esplendores  divinos  da  instrução,  aplicar  a  inteligência  para  o  bem,

conceber os mais belos ideais do direito, da moralidade e do amor e praticá-los.

Ser maçom é levar à prática aquele formosíssimo preceito de todos os lugares e de

todos os séculos que diz, com infinita ternura aos seres humanos, indistintamente, do

alto de uma cruz e com os braços abertos ao mundo:  "Amai-vos uns aos outros,

formai uma única família, sede todos irmãos!” Ser maçom é olvidar as ofensas que se

nos fazem, ser bom até mesmo para com nossos adversários e inimigos, não odiar

ninguém, praticar a virtude constantemente, pagar o mal com o bem.

Ser maçom é amar a luz, ser amigo da ciência, combater a ignorância e render

culto à razão e à sabedoria. Ser maçom é praticar a tolerância, exercer a caridade,

sem distinção de raça, crença e opinião, e lutar contra a hipocrisia e o fanatismo. Ser

maçom é realizar, enfim, o sonho áureo da fraternidade universal entre os homens.

Foi determinado o dia 20 de agosto como o Dia do Maçom no Brasil, o que se

baseia  na  histórica  sessão  conjunta  das  Lojas  Comércio  e  Artes  e  União  e

Tranquilidade,  no  Rio  de  Janeiro,  onde,  em  20  de  agosto  de  1822,  em  reunião

extraordinária  do Grande Oriente do Brasil,  em face da ausência do Grão-Mestre

José Bonifácio, que se encontrava viajando, Joaquim Gonçalves Ledo, seu substituto

hierárquico na maçonaria brasileira, profere eloquente discurso, expondo aos maçons

presentes  a  necessidade  de  ser  imediatamente  proclamada  a  Independência  do

Brasil.  Em virtude desse discurso, a proposta foi  votada e aprovada por todos os



195
____________________________________________________________________________

presentes. A cópia da ata dessa reunião foi encaminhada imediatamente a D. Pedro I,

que se encontrava também viajando. Ele recebeu tal decisão às margens do riacho

Ipiranga, em 7/9/1822, ocasião em que o Imperador proclamou a Independência do

Brasi1, por encontrar respaldo e determinação na maçonaria brasileira.

Obrigado, irmãos, pela presença, e parabéns a todos os maçons do Brasil. Concluo,

afirmando  que  ser  maçom  é  um  estado  de  espírito,  é  viver  em  paz  com  nossa

consciência  e  é,  essencialmente,  praticar  o  bem  à  humanidade.  Que  sejamos

verdadeiros maçons e que trabalhemos com sabedoria para o crescimento cada vez

maior da nossa instituição. Boa noite, queridos irmãos, e que a sabedoria do Grande

Arquiteto do Universo nos ilumine a todos. Muito obrigado.

O locutor - O Deputado Fabiano Tolentino nos solicitou que agradecêssemos ao

Deputado Domingos Sávio pela presença.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o Deputado Dilzon Melo, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega de placas alusivas

a esta homenagem aos Srs. Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do

Grande  Oriente  do  Brasil-Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Amintas  de  Araújo

Xavier, Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais; Hédison Damasceno,

Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; e Leonel Ricardo de Andrade, 1º-

Grande Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,  representando nesta

oportunidade  o  Sr.  Janir  Adir  Moreira,  Grão-Mestre  da  Grande Loja  Maçônica  de

Minas Gerais. As placas a serem entregues contêm os mesmos dizeres: “A maçonaria

é como uma nação universal em que se cultuam a liberdade de expressão, o livre-

arbítrio,  o  conhecimento,  a  fraternidade  e  a  igualdade  de  todos  perante  a  lei.  O

maçom  crê  na  verdade,  sem  paixões  políticas  ou  religiosas,  na  distribuição  das

riquezas e na possibilidade da consecução da felicidade coletiva. Na data em que

enseja a memoração dos incontáveis seguidores da filosofia maçônica, a Assembleia

Legislativa mineira congratula-se com o Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais, com

o Grande Oriente de Minas Gerais e com a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,

pelo transcurso do Dia do Maçom”.

O Sr.  Presidente -  Para participar  dessa entrega, gostaria  de convidar  os  meus
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fraternos  irmãos,  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Duarte  Bechir,  para  nos

acompanharem nessa honrosa homenagem aos nossos Grãos-Mestres.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Sr. Eduardo Teixeira de Rezende

Exmo. Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de

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

Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Hédison Damasceno, Grão-Mestre do Grande

Oriente  de  Minas  Gerais,  nosso  particular  amigo,  companheiro  e  irmão;  Leonel

Ricardo de Andrade, 1º-Grande Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,

nosso grande amigo, representando, neste ato, Janir Adir Moreira; Lázaro Emanuel

Salles, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais; Deputado Duarte

Bechir e Deputado Fabiano Tolentino, nosso amigo, companheiro, essa força jovem

que a maçonaria coloca hoje nesta Casa para prestar bons serviços ao nosso Estado,

à nossa nação, para construir um mundo cada vez mais justo, cada vez mais perfeito,

um mundo melhor. Muito obrigado pela iniciativa da homenagem aos maçons. Temos

de fazer festa, temos de homenagear os maçons, temos de, em todos os rincões da

Pátria  e  do  mundo,  levantar  um  brado  muito  forte,  mostrando  que  a  maçonaria

construiu uma sociedade melhor. Na antiguidade, quando o homem começou a ter

razão, quando o homem deixou as cavernas e se tornou o “homo sapiens”, buscou a

sociedade e exerceu o primeiro pilar  do seu poder.  Deus fez uns mais fortes que

outros. A força foi a primeira manifestação do poder do homem.

Aqueles nobres guerreiros e aqueles mais valentes dominaram por um período na

luta  que o  grande criador  fez,  como disse  Charles  Darwin,  na  evolução humana.

Quando esse nobre guerreiro forte sucumbiu, ele viu que não era tão forte assim e

rendeu homenagem a uma divindade. Ele percebeu que existia alguém mais forte que

ele, e esse alguém foi a manifestação exercida por alguns deles da segunda forma de

poder que o homem conheceu, que é o poder eclesiástico.

Quando  esses  homens  se  juntaram  em  formas  tribais  e  construíram  os  seus

exércitos, essa força se manifestou no poder  dos exércitos, no poder das armas.

Quando esses homens, no mercantilismo, buscaram o fluxo das mercadorias e das

riquezas, criaram a terceira forma de poder, que é o poder econômico, tão forte e tão
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presente até nos dias  de hoje na maçonaria.  Aqueles que não estavam inseridos

nesse contexto entendiam que o Grande Arquiteto do Universo tinha dado a nós uma

posição muito maior do que isso. Que o importante não era dominar, mas construir e

edificar. O templo de Salomão é um símbolo disso. Quando Salomão se prestou a

fazer o seu templo, cumprindo uma promessa que o Rei Davi tinha feito ao Todo-

Poderoso,  cumpriu ali  o  nobre papel  do  homem: a capacidade de transformar  os

materiais, de aplicar esses conhecimentos e construir uma sociedade melhor.

Ali a maçonaria buscou os seus princípios basilares: o conhecimento. A história tem

mostrado  ao longo do tempo que  o  conhecimento  é  o  responsável  por  todas  as

revoluções. O mercantilismo fez cair  o sistema feudal e fez com que o mundo se

expandisse  e  que a  América  fosse construída  e  colonizada.  E  tudo isso  fizemos

calcados no respeito e no parâmetro maçônico, buscando o conceito da liberdade. O

iluminismo francês nos trouxe a liberdade, a igualdade e a fraternidade; nos trouxe a

tripartição dos Poderes, com Montesquieu; nos trouxe o “Contrato Social”, de Jean-

Jacques Rousseau e nos trouxe todo o arcabouço jurídico e legal de uma nação, de

um povo, de um mundo organizado. Esses mesmos maçons proclamaram o direito

universal dos homens, lutaram para que as mulheres tivessem direito à alfabetização

e ao voto. É coisa que vocês podem achar ser muito antiga, mas é recente. A esses

mesmos maçons que lutaram para que nenhum homem fosse escravo e para que

ninguém fosse subjugado,  em nenhum lugar,  e que continuam sempre presentes,

lutando, nós rendemos esta homenagem.

A sociedade  será  melhor  se  o  espírito  maçom  conseguir  prevalecer  sobre  os

poderes  que  oprimem  e  subjugam  o  homem.  É  nesse  sentido  que  cavamos

masmorras  ao  vício  e  levantamos  templo  à  fraternidade,  ao  conhecimento,  à

humanidade e ao princípio hedonista. O homem, filho de Deus, nasceu para construir

sua felicidade. Quando queremos a felicidade, temos a capacidade de construí-la.

É isto que peço ao Grande Arquiteto do Universo: que ilumine os maçons do mundo

inteiro. Seu trabalho continua e continuará por todo o tempo, por que essa é a nossa

missão aqui. Muito obrigado a todos pela atenção.

Palavras do Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles

A importância de uma Loja Maçônica não se avalia pelo seu poderio econômico
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nem pela suntuosidade de seu templo, mas pelo quilate moral, pela simplicidade, pela

humildade e, sobretudo, pelo exemplo dos integrantes de seu quadro de obreiros,

dentro e fora da maçonaria.

Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais,  representando  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da

Assembleia;  Exmo.  Sr.  e  caríssimo  Irmão  Deputado  Fabiano  Tolentino,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem; meu queridíssimo Irmão Hédison

Damasceno,  soberano  Grão-Mestre  do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais;  meu

caríssimo Irmão Eduardo Teixeira  de  Rezende,  eminente  Grão-Mestre  Adjunto  do

Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais -; meu caríssimo Irmão Leonel Ricardo de

Andrade,  eminente 1º-Grande Vigilante da Sereníssima Grande Loja  Maçônica  de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Duarte Bechir; senhoras e senhores; caríssimos

convidados; meus caros irmãos; boa noite.

Pediu-me  meu  soberano  Grão-Mestre  que  representasse  o  Grande  Oriente  de

Minas Gerais em seu nome. Tentarei fazê-lo, mesmo reconhecendo não conseguir

representá-lo à altura. Como tenho a honra de dividir esta tribuna com tão ilustres

pares  que  aqui  também  representam  a  Maçonaria  Regular  do  Estado  de  Minas

Gerais e que tão bem a definem, resta-me destacar o papel da maçonaria nos dias de

hoje. Creiam, Srs. Deputados, caros convidados e prezados Irmãos, que a maçonaria

que desafia o terceiro milênio deve se apresentar a quem pouco a conhece como um

instrumento capaz de operar mudanças. O maçom tem como característica a busca

constante da verdade e tem, alicerçadas na pureza de seu caráter e na seriedade de

sua  conduta,  suas  mais  ardorosas  virtudes.  Assim,  cabe  a  ele  o  zelo  pelo

aperfeiçoamento  do  homem,  polindo  as  suas  asperezas  e  contribuindo

incessantemente para a edificação de seu patrimônio moral, cultural e social. Essa é

a missão da maçonaria que adentra o novo milênio; esse deve ser o papel de quem

escolheu a Ordem Maçônica Universal e com ela tem compromisso.

Falemos então da maçonaria além fronteiras. Encontramos hoje a maçonaria em

todo o mundo livre e civilizado, e faço aqui uma analogia dela com os imortais versos

do poeta e irmão Castro Alves, em sua imorredoura "Vozes D'África": "A Europa é

sempre Europa, a gloriosa!/ A mulher deslumbrante e caprichosa,/ rainha e cortesã".
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Berço da maçonaria  organizada,  é  a  Inglaterra  a 2ª  mais  numerosa plêiade de

maçons de todo o mundo, dando o exemplo a todos nós de uma ordem atualizada e

forte.

"Se choro, bebe o pranto a areia ardente;/ Talvez... pra que meu pranto, ó Deus

clemente!/ Não descubras no chão.” Na moderna África de nossos dias, a maçonaria

se manifesta viva e operativa, em especial na África do Sul pós-Mandela, onde atua

ao lado de tantos que lutaram para a erradicação de uma política de segregação

racial, hoje colhendo seus primeiros frutos. Na Nigéria, ela se incumbe de intermediar

programas de grande benefício às populações carentes.

"Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas/  Dos  haréns do Sultão..."  No Extremo

Oriente,  temos  países  eminentemente  fraternos.  A  capacidade  de  recuperação

desses povos impressiona todo o mundo ocidental. Suas lojas, espalhadas por todo o

continente e ilhas, são polos da fraternidade e da filantropia, sendo um dos maiores

fornecedores de bons e operosos obreiros para todo o mundo.

No Oriente Médio, cujo povo sofrido vive momentos de grande turbulência política,

a maçonaria se levanta e se faz ouvir pela liberdade. Com sede fora de seus países

de  origem,  esses  nossos  irmãos  não  medem  esforços  para  lutar  pela  paz,  pela

harmonia  de  seus povos e por  um Estado de Direito  legitimado por  um governo

democrático.

“Hoje, em meu sangue, a América se nutre.” É nos Estados Unidos da América que

vamos encontrar o maior contingente de maçons de todo o mundo, que se agrupam

em poderosas fundações para levar a cultura e a filantropia a seu povo. E, em nosso

continente, temos a Confederação Maçônica Interamericana, que congrega os países

de língua espanhola e o Brasil, em uma salutar interatividade para o progresso e a

união da maçonaria sul-americana e da região do Caribe.

O Brasil é hoje a 3ª maior força maçônica do mundo. O Grande Oriente do Brasil,

as  grandes  lojas  maçônicas  estaduais  e  os  Grandes  Orientes  Confederados,

congregados pela Confederação Maçônica do Brasil - Comab -, de que temos a honra

de fazer parte, perfazem um universo de muito trabalho e de muita união em todo o

território nacional.

Em nosso Estado, somamos, juntamente com nossas potências coirmãs, perto de
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800 lojas maçônicas. A seriedade e o trabalho da maçonaria mineira devem honrar

todo maçom que dela  faz  parte.  Em Minas  Gerais,  como o  beija-flor  na  floresta,

estamos fazendo nossa parte. Ainda no ano passado, o Grande Oriente de Minas

Gerais realizou a campanha “Dia da defesa do planeta Terra”, em que uma grande

mobilização  de  maçons  em  todo  o  Estado  realizou  ações  em  defesa  do  meio

ambiente, suscitando novos hábitos para o uso de nossos recursos hídricos. Ao final

dessa campanha, mais de 220 mil mudas de árvores foram plantadas, mananciais

foram protegidos, nascentes foram preservadas,  escolas foram mobilizadas, assim

como palestras, cursos e simpósios foram ministrados em todo o Estado. A maçonaria

se  impôs  de  forma definitiva,  alertando para  o  perigo  do  aquecimento  global,  do

descaso  para  com  os  resíduos  sólidos  e  líquidos,  e  fazendo  lembrar  às  nossas

comunidades que se organizem, a fim de se proporcionar  um futuro melhor  para

nossos filhos e netos. Ela demonstrou ali sua força. Plantou ali a semente, sulcada

em solo fértil, que logo germinou e deu seus frutos. E muito ainda há por fazer. Essa

campanha  serviu  como termômetro  para  mensurar  nossa  força,  e  a  resposta  foi

imediata. Novas campanhas virão, com temas como “Doação de órgãos” e “A ética na

política”.

Dessa forma, Srs. Deputados, a maçonaria continuará a formar cidadãos de quem o

mundo se orgulha.  Continuará  a  forjar  o  verdadeiro  “pedreiro  livre”.  Continuará  a

preparar  o homem, para que se torne  melhor  e melhore também a vida  de  seus

semelhantes.

Essa é a maçonaria que todos devem conhecer, e, se houve um tempo em que as

informações sobre ela  eram ocultadas dos  não maçons,  o amanhecer  do terceiro

milênio se encarregou de sepultá-lo, fazendo florescer uma época de transparência.

Hoje,  a  maçonaria  é  um  polo  de  cultura,  de  trabalho,  da  congregação  de  suas

unidades espalhadas por  todos os quadrantes do Planeta em um único brado de

liberdade, igualdade e fraternidade.

Em seu labor de desbastar a pedra bruta, para torná-la polida, o maçom presta

seus serviços de forma desinteressada. Dentro de nossos templos, ensina-se a ser

fraterno, ser tolerante, ser honesto e fiel aos nossos princípios e leis; porém é fora de

seus  umbrais  que  se  pratica  a  verdadeira  maçonaria,  exercitando-se  o  que  se
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aprende lá dentro. O maçom deve ser exemplo de bom cidadão, bom pai, bom filho,

bom esposo,  bom empregado,  bom patrão,  bom irmão,  o leal  amigo de todas as

horas.  O que para o não maçom é uma qualidade rara,  para nós,  não passa do

simples  cumprimento  do  dever.  Isso  é  o  que  aprendemos  no  interior  de  nossos

templos. São fechados, sim, é verdade, pois nossa ordem é iniciática; mas, tenham

certeza, dentro deles se faz apenas o bem, praticam-se normas de conduta, ensina-

se a ser verdadeiro.

Encerro minhas palavras, não sem antes saudar a todos, agradecendo aos nobres

Deputados desta Casa tão significativa homenagem, deixando aos maçons presentes

uma reflexão: é hora de trabalhar, meus irmãos. Vamos à luta, com a consciência do

dever cumprido e a certeza de um dia melhor. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Leonel Ricardo de Andrade

Exmo.  Sr.  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado Dilzon Melo, representando o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis

Pinheiro;  eminente  Irmão  Eduardo  Teixeira  de  Rezende,  Grão-Mestre  Adjunto  do

Grande Oriente do Brasil, neste ato representando o nosso eminente Irmão Amintas

de  Araújo  Xavier,  Grão-Mestre  do  Grande  Oriente  do  Brasil  em  Minas  Gerais;

soberano  Grão-Mestre  do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais,  meu  querido  Irmão

Hédison Damasceno; eminente Irmão Lázaro Emanuel Salles, Grão-Mestre Adjunto

do Grande Oriente de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputados Duarte Bechir e Fabiano

Tolentino,  também  nosso  Irmão  e  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; meus queridos e estimados irmãos; cunhadas, sobrinhas e sobrinhos;

amigos da maçonaria; antes de tudo, esta homenagem é uma grande honra para a

Grande  Loja  Maçônica  de  Minas  Gerais.  Em  nome do  nosso  sereníssimo  Grão-

Mestre Janir Adir Moreira, agradecemos a oportunidade de nos fazermos presentes

em  tão  auspiciosa  homenagem  à  maçonaria.  Ficam  aqui  os  nossos  sinceros

agradecimentos  não  só  pela  homenagem,  mas  também  pela  oportunidade  de

externarmos aos irmãos, como o fizeram os nossos Irmãos Eduardo e Lázaro, o que

a maçonaria pode e o que ela tem feito, bem como o propósito dessa grande escola.

Assim classifico a nossa instituição: uma escola de vida que tem como missão maior

mostrar ao seu membro, ao seu obreiro, que ele deve exercer o livre-arbítrio - o maior
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dom  depois  da  vida  -  com  muita  responsabilidade,  com  muito  zelo,  com  muita

determinação  e  sobretudo  com  muito  amor  pela  evolução  da  humanidade.  Essa

escola busca, na sociedade, homens de bem, que querem fazer o bem, colocam-se à

disposição e se envolvem com os princípios que marcam a cidadania; homens que,

no cumprimento  do dever,  exercem um papel  preponderante na  família  e no seu

círculo de amigos, que se colocam à disposição da Grande Loja Maçônica de Minas

Gerais. Aliás, neste momento, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais também está

à  disposição  de  todas  as  autoridades  constituídas  do  Estado,  seja  dos  Poderes

Executivos Municipal e Estadual, seja desta Casa e de todos os parlamentares, que,

de forma tão digna, assumem o exercício democrático em nosso Estado.

Minas Gerais de muitas gentes; Minas Gerais, terra de diversidades; Minas Gerais

que sempre foi exemplo na política, na economia, nas artes, nas ciências e em nossa

ordem maçônica.

Neste momento, conclamo todos a olhar para o nosso país, para a situação que ora

vivenciamos, a fim de não permitirmos que os desvios de conduta moral prevaleçam

sobre a vontade do povo pujante deste esplendoroso país chamado Brasil.

Não  podemos  continuar  tendo  os  impostos  mais  elevados  do  mundo,

sobrecarregando o setor produtivo.  Não podemos ter  um governo que gasta mal,

políticas  públicas  desestruturadas,  saúde  desarticulada,  a  gasolina  mais  cara  do

mundo,  os  impostos mais elevados do mundo,  uma segurança pública totalmente

desvirtuada. Tantos pais de família e cidadãos de bem levianamente assassinados e

roubados!  É  responsabilidade,  sim,  não  só  da  sociedade,  mas  sobretudo  da

maçonaria e dos homens que a compõem, porque, ao adentrarmos nossa sublime

instituição,  assumimos  sérios  compromissos  com  o  desenvolvimento  humano.  A

maçonaria, ao longo da sua história, bem disseram o nosso Irmão Eduardo e o nosso

Irmão  Lázaro,  vem  se  dignificando  no  papel  de  cada  obreiro,  que  se  coloca  à

disposição para servir.  E dignifica-se muito mais  ainda -  aproveito a presença de

algumas  cunhadas  -  na  altivez  da  mulher  que,  no  silêncio,  permite  ao  marido  a

presença magna nas sessões maçônicas que o instruem a serem homens melhores,

na presença altiva da mulher, que representa a família, a mais digna de todas as

instituições, porque, com ela, o homem maçom, antes de tudo, mostra a seus filhos e
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descendentes  que  a  única  forma  justa  e  digna  de  ascensão  social  se  dá  pelo

exercício do trabalho.

Finalizando,  peço  aos  Srs.  Deputados  que representem  incansavelmente  nosso

povo  magnífico  e  que  não  permitam  nunca  que  este  país  fique  marcado  pela

corrupção e pelos desvios de conduta, para que possamos sempre colocar acima de

todos quem trabalha, produz e dá seu sangue, sua alma e seu coração pelo País.

Que  Deus  os  abençoe!  Que  o  Grande  Arquiteto  do  Universo  possa  lhes  dar

prudência, serenidade e, sobretudo, tolerância! Um grande beijo, uma boa semana. O

Brasil é o país não só da esperança, é o país da dignidade, do meio ambiente e do

futuro.

Palavras do Sr. Presidente

Boa  noite.  Aos  poderosos  Irmãos,  que  engrandecem  as  lojas  que  frequentam,

desejo as boas-vindas à Casa. Em nome do Presidente Dinis Pinheiro, e dos que

propuseram  esta  homenagem,  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Duarte  Bechir,

manifestamos nosso orgulho de estar aqui em nome do povo mineiro, fazendo esta

homenagem à maçonaria.

Prezado Irmão Grão-Mestre  Adjunto  do  Grande Oriente  do  Brasil-Minas Gerais,

Eduardo Teixeira de Rezende, aqui representando o Grão-Mestre Amintas de Araújo

Xavier; Irmão Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, Hédison Damasceno;

1º-Grande Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Leonel Ricardo de

Andrade; Lázaro Emanuel Salles, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas

Gerais; Duarte Bechir, valoroso Irmão que engrandece esta Casa pela diligência, pela

defesa intransigente da justiça social em sua região; Irmão Fabiano Tolentino, autor

do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  que,  de  maneira  simples,

demonstra a ousadia de ser maçom; a homenagem que a Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais  presta  à  maçonaria,  pelo  Dia  do  Maçom,  recém-

comemorado, abrange o reconhecimento à relevante atuação, como farol intelectual,

moral e social do povo mineiro, demonstrada pelo Grande Oriente do Brasil-Minas

Gerais, pelo grande Oriente de Minas Gerais e pela Grande Loja Maçônica de Minas

Gerais.  Há  séculos,  as  lojas  maçônicas  vêm  se  mostrando  essenciais  para  a

propagação dos ideais  que conduzem à liberdade dos indivíduos,  à igualdade de
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direitos e à fraternidade entre todos os seres humanos. Integrando um movimento

mundial,  com  participantes  de  todas  as  classes  sociais  e  de  todas  as  religiões,

inspirados  nos  antigos  construtores  de  templos,  os  maçons  vêm  divulgando,  em

nome dos ideais iluministas, a paz, a fraternidade, a razão e a ética.

O surgimento da nação brasileira, como entidade autônoma no panorama mundial,

teve  inegável  e  intensa  participação  da  maçonaria.  Celebrar  o  Dia  do  Maçom,

portanto, remete aos grandes valores democráticos e de promoção da cidadania que

regem esta Casa. Ao se expandir pelo mundo, simultaneamente às ideias iluministas,

a maçonaria se fez agente de nossa história desde o período colonial, alimentando a

vontade  de  independência  que  guiou  a  Inconfidência  Mineira.  Assim,  a  liberdade

presente na inscrição da bandeira de Minas é o ideal  maçônico transformado em

símbolo vivo, a ser permanentemente recordado e a provocar a vigilante reflexão dos

cidadãos. A República, por sua vez, refletiu, desde o início, a decisiva participação do

Grande  Oriente  na  construção  de  nossa  democracia.  A maior  parte  de  nossos

Presidentes  veio  de  seus  quadros,  esculpindo,  com  a  prática  maçônica,  nossos

modelos de liberdade e fraternidade.

Abro  aqui  um  parêntese.  Se  analisarmos  os  descaminhos  que  estão  trilhando

diversos países da América do Sul e do mundo, regidos por ditadores, penso que é

hora de a maçonaria retomar seu caminho de ajudar a construir, reconstruir e manter

um Brasil democrático, livre, independente, com liberdade e com justiça social. Sei

que não é o cargo que enobrece o homem, mas, quanto maior  o poder,  maior a

condição  do  maçom  de  ajudar  o  homem  a  eliminar  a  pobreza,  a  erradicar  as

desigualdades  e  a  implantar  a  justiça  social.  Por  isso,  parabenizo  meus  nobres

Irmãos Duarte Bechir e Fabiano Tolentino pela ousadia de estarem Deputados. Se

antes já faziam muito na vida civil,  como cidadãos comuns, fico imaginando o que

podem fazer hoje, como maçons, exercendo o nobre cargo de Deputado Estadual.

Não que o cargo os enobreça, mas lhes dá uma responsabilidade maior, pelo poder

que têm de difundir o tripé que alimenta e que sustenta a nossa irmandade.

A  secular  tradição  maçônica,  ao  buscar  o  bem-estar  dos  brasileiros,  vem

promovendo,  desinteressadamente,  o  progresso,  a  educação e  a  filantropia,  vem

lapidando a construção de nossa cidadania.
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Dois exemplos da maçonaria mineira no tocante ao civismo e à filantropia, entre

inúmeros outros, merecem ser destacados nesta oportunidade. Um deles é o Centro

Cívico-Cultural Inconfidência, hoje mantido pelo Grande Oriente de Minas Gerais no

local  histórico  conhecido  como  Varginha  de  São  Lourenço,  no  Município  de

Conselheiro Lafaiete, onde foi  exposta uma das pernas do corpo esquartejado de

Tiradentes. O outro, voltado para a saúde e o bem-estar de nossa população carente,

mais  uma  obra  maçônica,  é  representado  pelas  unidades  de  quimioterapia  e

radioterapia do centro de pesquisa e tratamento do câncer  do Hospital  São João

Batista, em Justinópolis, no Município de Ribeirão das Neves.

Torna-se nosso dever, então, saudar a união dos maçons de Minas, comprometidos

com o nosso passado e com o nosso futuro e apoiadores dos direitos e da dignidade

da pessoa humana. A paz, a harmonia e a afeição fraterna, retomando a inspiração

dos tempos pioneiros, vêm promovendo, também em nosso Estado, uma sociedade

mais igualitária. Aos nossos irmãos maçons, nosso tributo e o desejo de uma longa

vida  a  essa  instituição,  agente  de  primeira  ordem  de  nossa  história  e  de  nosso

desenvolvimento.

Comemoramos, no dia 20, o Dia do Maçom, mas eu poderia dizer que é o Dia da

Maçonaria, porque penso que o Dia do Maçom é todo dia, já que o que se tem que

fazer  em  cada  Município  e  região  em  nosso  Estado  imprime  a  cada  maçom  a

responsabilidade de dar muito de si, como faziam os nossos antepassados. Há muito

que fazer,  e,  se a  maçonaria  é grande pelos  seus feitos  e pelas  pessoas que a

compõem, maior é a sua responsabilidade de dar o exemplo.

Sei que a maçonaria faz muito, à maneira do mineiro, em silêncio, mas já é hora de

mostrar a que veio, porque é composta de grandes homens, de pessoas de bem e

responsabilidade. Por que não dizer que temos a coragem que tinham os nossos

antepassados de defender aquilo em que acreditamos? Por que não dizer de nossa

vontade de trabalhar, não só usando retórica, mas também lutando pela eliminação

da  pobreza,  para  promover  cada  vez  mais  a  fraternidade  e  para  mostrar  que  a

maçonaria busca a justiça social. É hora de retomar esse processo. Minas precisa

muito da maçonaria, porque há muito que fazer. Quando vemos que o nosso Estado,

o Brasil, a América do Sul e o mundo correm riscos, lembramo-nos da coragem dos
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nossos antepassados. Como eram voluntariosos esses antepassados que, na prática,

punham  a cara  à  tapa e  defendiam com  ardor  e  com a  vida  o  tríplice  apoio  da

maçonaria, afirmando que o mundo pertence a todos em iguais condições!

Quero saudar  a  todos,  mas lembrando que há muito  que fazer.  Não importa a

condição em que você esteja, sua condição social, sua cor ou religião; o que importa

é que você saiba que é um grande líder,  que o mundo precisa de você e que a

maçonaria se ampara em você para continuar, por séculos e séculos, mostrando a

que veio. Não sobressai só a homenagem, mas também a responsabilidade que é

própria de todos nós. Vamos mostrar coragem! Parabéns, maçons! Nós - o Brasil,

Minas e cada um de seus Municípios - confiamos em vocês! Parabéns a todos e à

maçonaria!

Foi  uma  cerimônia  simples,  de  pouca  duração,  em  que  nós,  a  Assembleia

Legislativa, por meio dos Deputados Fabiano Tolentino, Duarte Bechir, de mim próprio

e  de  uma  dezena  de  Deputados  maçons  que  compõem  esta  Casa,  quisemos

demonstrar a importância da maçonaria para todos, para a família, para a Nação e

para o mundo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia:  (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

30/8/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às  14h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Anselmo José Domingos,  membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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

Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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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. José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, publicado em 18/8/2011.  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 1.149/2011 com a Emenda nº 1; que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.302, 1.310, 1.326, e 1.366/2011. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos Deputados  Rômulo  Viegas  (2)  em que solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG

pedido  de  providências  para  que  sejam  reiniciadas  as  obras  de  asfaltamento  da

estrada que liga o Município de Dores de Campos ao Município de Prados; e seja

encaminhado à Secretaria  de Estado de Transportes  e Obras Públicas pedido  de

providências para que seja remodelado o trevo do Distrito de Arcângelo, pertencente

ao  Município  de  São  João  Del  Rei;  Delvito  Alves  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública no Município de Unaí para debater a construção de uma

ciclovia, às margens da MG-188, no trecho compreendido entre os Bairros Mamoeiro

e Santa Clara e a ponte sobre o Rio Preto, na entrada do referido Município, com

extensão de aproximadamente 4 quilômetros; Adalclever Lopes em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Caratinga com a finalidade de

discutir  a  invasão  da  Reserva  Particular  do  Patrimônio  Natural  Feliciano  Miguel

Adballa  pelas  obras  da  BR-474,  com  a  manutenção  do  atual  projeto  executivo,

solicitando  ainda  seja  convidada  a  participar  da  reunião  a  Comissão  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  Adalclever  Lopes,  Anselmo  José

Domingos  e  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicitam  seja  indicado  o  Deputado

Anselmo José Domingos para representar a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas nas discussões sobre as questões do metrô na Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte.  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, 30 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Gustavo Valadares – Ulysses Gomes.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. 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 deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.307 e 1.339/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos da  Deputada Liza  Prado,  em que solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater e propor ações que visem à proteção do

patrimônio ferroviário existente no Município de Ribeirão Vermelho; seja encaminhado

ao  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  -  DNIT  -,  à  Agência

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - e à Rede Ferroviária Federal pedido de

informações  sobre  o  estado  de  conservação  e  o  cumprimento  dos  contratos  de

concessão  no  que  se  refere  à  manutenção  do  patrimônio  histórico  e  cultural  da

infraestrutura  ferroviária  existente  no  Município  de  Ribeirão  Vermelho;  e  dos

Deputados Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

no Município de João Pinheiro, para debater a atuação da Copasa nessa localidade;

seja realizada visita à direção da Copasa, para debater a relação da empresa com os
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Municípios  mineiros,  no  tocante  aos  serviços  prestados  à  população;  sejam

encaminhadas  à  Comissão  de  Saúde e  Meio  Ambiente  da  Câmara  Municipal  de

Paracatu;  à  Agência  Reguladora  dos  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário - Arsae -; ao Ministério Público Estadual; à Ouvidoria Pública

Municipal de Paracatu; à Ouvidoria da Copasa e ao Procon-MG cópias das notas

taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em Paracatu

no dia 19/08/2011; seja encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Prefeitura de

Paracatu, pedido de providência pela liberação, com celeridade, de áreas em vias de

desapropriação  ou  de  emissão  de  posse  no  Município  de  Paracatu,  para  que  a

Copasa viabilize a implantação das redes de esgotamento sanitário previstas para

aquele Município; seja encaminhado à Arsae pedido de providências para que realize

estudos destinados à adequação da tarifa de esgoto cobrada pela Copasa nas contas

de água do Município de Paracatu; seja realizada audiência pública no Município de

Unaí, para debater a implantação, na região Noroeste de Minas, de um campus da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; e Pompílio Canavez em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Monte Belo,

para debater a exploração de areia no Rio Muzambo e os possíveis danos ambientais

decorrentes de tal atividade; seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Ribeirão Vermelho, para debater questões relacionadas com a barragem da Cemig

existente nessa localidade. 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 agosto de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Elismar Prado - Liza Prado.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 24/8/2011

Às 10h1min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva, Neilando Pimenta e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Duarte  Bechir.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Deputado Durval

Ângelo em que encaminha reclamação de uma servidora da educação, que reivindica

a  concessão,  pela  Seplag,  do  benefício  da  aposentadoria  especial  para  Diretor

ocupante de dois cargos; Sr. Geraldo Henrique Alves, Presidente da Associação de

Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, em que encaminha notícias jornalísticas

de denúncias em escolas estaduais do município de Juiz de Fora; Deputado Bosco

(2) encaminhando cópia do ofício a ele enviado pela Coordenadora-Geral do Sind-

Ute-MG, por meio do qual se reivindica a apresentação de uma proposta de tabelas

salariais e se encaminha cópia das propostas para aperfeiçoamento do subsídio da

educação  básica  no  Estado,  elaboradas  pela  Seplag.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 406/2011, no 1º turno (Deputado Carlin Moura); 793, 852

e  868/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  998/2011,  no  1º  turno

(Deputado Paulo Lamac); 1.095/2011, em turno único (Deputado Neilando Pimenta);

1.928/2011,  em  turno  único  (Deputado  Bosco).  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 692/2011 (relator: Deputado Paulo Lamac) e 1.220/2011 (relator:

Deputado  Neilando  Pimenta,  em  virtude  de  redistribuição),  ambos  na  forma  do

vencido no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.314, 1.316, 1.334, 1.335, 1.357 e 1.359/2011. O Deputado Neilando Pimenta retira-

se da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento dos Deputados Paulo Lamac, Dalmo Ribeiro Silva e Bosco
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em que solicitam seja realizada reunião  com convidados  para  discutir  a  proposta

apresentada pela  Secretaria  de  Estado de Educação,  que pretende solucionar  os

problemas relativos à carreira e à remuneração dos profissionais da educação básica

do Estado em greve. Logo após, são recebidos pela Presidência os requerimentos

dos  Deputados  Carlin  Moura  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Prefeita

Municipal de Contagem e ao Secretário Municipal de Educação de Contagem pedido

de providências para a viabilização de recursos para a reforma da Escola Municipal

Machado de Assis, localizada no Bairro Amazonas, no Município de Contagem; e seja

encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de providências para a

instalação de uma escola estadual no Bairro Sapucaia, no Município de Contagem;

Delvito Alves em que solicita seja realizada visita ao Reitor da Universidade Federal

de  Uberlândia  para  entregar  documentos  da  comunidade  de  Unaí,  com  vistas  à

implantação de uma unidade da universidade nesse Município; e Bosco em solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providências  para  formalizar  convênio  com  essa  Secretaria  para  a  liberação  dos

recursos  pleiteados  pela  Creche  Cantinho  do  Amor,  situada  no  Bairro  Olaria,  no

Município  de  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir, Gilberto Abramo 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 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  das  seguintes  proposições,  para  as  quais
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designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.549  e  1.614/2011

(Deputado Gilberto Abramo); 1.701 e 1.748/2011 (Deputada Ana Maria Resende) e,

1.767  e  1.887/2011  (Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.549, 1.614,

1701,  1.748,  1.767  e  1.887/2011,  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, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/8/2011

Às 9 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Comparece também o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

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

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o tema "A luta

pela  anistia  e  a  condenação  do  Brasil  pela  Corte  Interamericana  de  Direitos

Humanos". A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Maria  Amélia  de  Almeida  Teles  e  Suzana  Keniger  Lisboa,  membros  da

Comissão de Familiares  de Mortos  e Desaparecidos Políticos; Angela Mendes de

Almeida,  Coordenadora  do  Observatório  das  Violências  Policiais;  Heloisa  Greco,

representante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania; Virgílio

Mattos,  doutor  em  Direito  pela  Università  Degli  Studi  di  Lecce  e  mestre  pela

Universidade Federal  de  Minas,  que são convidados a  tomar  assento à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

reunião.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 266/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

alterar a Lei nº 9.583, de 6/6/88, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado

de Minas Gerais, com o objetivo de alterar o nome dessa condecoração, que passa a

denominar-se Medalha do Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/3/2011, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad –  e  ao

Conselho Estadual  de Política Ambiental  – Copam –,  para que se manifestassem

sobre as alterações pretendidas.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei no 9.583, de 1988, instituiu a Medalha do Mérito Ambiental  do Estado de

Minas Gerais, destinada a distinguir, anualmente, pessoas, empresas e instituições

que  contribuíram  destacadamente  para  a  manutenção da  qualidade  ambiental  ou

defesa do meio ambiente. Determina, ainda, que as concessões, limitadas ao máximo

de dez, sejam feitas pelo Governador do Estado, mediante proposta do Plenário do

Conselho de Política Ambiental – Copam.
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O Projeto de Lei nº 266/2011 tem como objetivo alterar o art. 1º dessa norma com a

finalidade  de  alterar  a  denominação  da  referida  condecoração  para  Medalha  do

Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina, fixar como dia de sua entrega o Dia Mundial

do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e determinar que sejam agraciadas

as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  se  tenham  destacado  por  relevantes  serviços

prestados ao Estado nas atividades de melhoria do meio ambiente, de proteção dos

recursos hídricos e de conservação da natureza.

A alteração pretendida para o art. 2º da Lei nº 9.583, de 1988, amplia o número de

agraciados de dez para quinze, por proposta do Plenário do Copam, da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

Com  relação  à  competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  a  instituição  de

condecorações  pode ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos

Estados  da  federação,  uma  vez  que  essa  matéria  não  está  elencada  como

competência privativa da União no art. 22 da Constituição da República e não pode

ser  definida como assunto de interesse local,  sobre o que,  segundo o art.  30 da

mesma Carta,  cabe aos Municípios  legislar.  Ademais,  com relação à iniciativa  do

processo legislativo,  o  art.  66  da  Constituição  mineira  não  reserva  a  matéria  em

análise à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas.  Não  há,  portanto,  impedimento  à

deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Com o objetivo de alterar norma existente, o projeto em análise orienta-se pela Lei

Complementar  nº  78,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, que também responde pelo Copam, por meio do Ofício

nº 394/2011, manifestou-se de forma favorável às alterações pretendidas pelo projeto

de  lei  em  análise,  destacando  a  importância  do  reconhecimento  àqueles  que

desempenham relevante trabalho na área ambiental.

Conclusão



215
____________________________________________________________________________

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 266/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – André

Quintão – Delvito Alves – Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.462/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o Projeto de Lei n.º 1.462/2011 visa alterar o art. 2º

da Lei n.º 13.371, de 20/11/1999, que criou a Medalha Calmon Barreto.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 5/5/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

A proposição vem agora a esta Comissão para o exame quanto ao mérito,  nos

termos do art. 102, XIII, “a”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Relatório

As atividades culturais e turísticas são importantes para o desenvolvimento de um

povo. Além de serem importantes elementos para a conformação de suas dimensões

identitária e simbólica, são também importante fonte de lazer, emprego e renda. De

forma a reconhecer a importância do tema, bem como de valorizar aqueles que se

dedicam a esses ofícios, foi  instituída a Medalha Calmon Barreto,  concedida, nos

termos da Lei Estadual n.º 13.371, de 1999, a pessoas físicas ou jurídicas que se

tenham dedicado ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas no Estado.

Calmon Barreto, que dá nome à honraria,  foi  importante ilustrador,  pintor e artista

plástico, nascido em Araxá.

A proposição em análise pretende alterar o art. 2o da referida lei estadual. Esse

artigo estabelece que a cerimônia de entrega da medalha será realizada anualmente

no dia 19 de dezembro, como parte das comemorações do aniversário da cidade de

Araxá. Segundo o autor da matéria, nesta data ocorrem outras solenidades, quais

sejam a entrega do título de cidadão honorário de Araxá e a outorga da Medalha Dom
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José Gaspar, conferidos pela Câmara dessa municipalidade. Propõe, assim, de forma

a  evitar  a  sobreposição  desses  eventos,  que  a  data  de  concessão  da  Medalha

Calmon Barreto  seja  flexibilizada,  ocorrendo entre  os  dias  10  e  19  de  dezembro,

sendo definida anualmente pelo Conselho da Medalha, órgão colegiado responsável

pela  escolha  dos  agraciados.  Segundo  o  autor  da  matéria,  esse  é  um  pleito

apresentado, inclusive, pelos membros do referido Conselho.

Pelos  motivos  expostos,  a  proposição é  meritória.  Dessa forma,  parece justo  e

conveniente que ela seja aprovada por esta Casa.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  n.º

1.462/2011, em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator – Hélio Gomes – Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.013/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Aliança Norte, com sede

no Município de Pratinha.

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 2.013/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural  Aliança Norte, com sede no Município de Pratinha, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1999 com o propósito de contribuir

para o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias, a fim de melhorar as

condições de vida dos moradores da região.

Na  consecução  de  seu  objetivo,  a  instituição  divulga  matérias  relacionadas  a
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técnicas  de  produção  e  manejo,  mercado  e  preços,  melhoria  de  qualidade,

produtividade e assessoria técnica; defende o pleno exercício da cidadania e a justiça

social; promove atividades comunitárias e campanhas socioeducativas de informação

e  defesa  dos  direitos  de  seus  associados;  estimula  a  parceria,  o  diálogo  e  a

solidariedade entre diferentes segmentos sociais.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Comunitária Rural Aliança

Norte em defesa da comunidade em que atua, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.013/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.040/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Leite

do P.A. Mangal e Região, com sede no Município de Natalândia.

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 2.040/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores de Leite do P.A. Mangal e Região, com sede no Município

de Natalândia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

congregar esforços para melhorar as  condições de vida e sanar os problemas de

interesse da comunidade e dos produtores rurais, visando ao bem-estar social.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento da comunidade por
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meio de obras e ações; presta assistência social; realiza exposições, feiras, leilões,

cursos e treinamentos; defende a melhoria das condições no meio rural, a criação

racional de animais domésticos e a preservação da flora e fauna; mantém serviços de

comercialização  de  produtos  agropecuários  e  de  aquisição  de  equipamentos;

desenvolve atividades assistenciais, econômicas, culturais e desportivas; proporciona

a melhoria do convívio entre os habitantes da comunidade.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação dos Pequenos Produtores

de  Leite  do  P.A.  Mangal  e  Região  em  prol  do  pleno  exercício  da  cidadania  dos

moradores da comunidade em que atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.040/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.047/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Senhora Santana de Água

Branca e Bois – Ascosab –, com sede no Município de Araçuaí.

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 2.047/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Senhora Santana de Água Branca e Bois – Ascosab –, com sede no

Município de Araçuaí,  entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

1995.
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A instituição tem como finalidade envidar esforços para resolver os problemas da

comunidade nos setores de alimentação, saúde, educação e lazer; além de promover

atividades recreativas e culturais.

Diante  do  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Associação  Comunitária  de

Senhora Santana de Água Branca e Bois, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.047/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.075/2011

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 União dos Catadores de Piranguçu – Unicapi

–, com sede no Município de Piranguçu.

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 2.075/2011 pretende declarar de utilidade pública a União dos

Catadores de Piranguçu – Unicapi –, com sede no Município de Piranguçu, entidade

de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo apoiar  e  defender  os

interesses dos catadores de material reciclável.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  união  e  a  organização  de  seus

assistidos; mantém serviço de assessoria jurídica para a defesa de seus direitos e

interesses; estimula sua autonomia no mercado de materiais recicláveis, evitando a

ação dos atravessadores e intermediários; promove a segurança no trabalho; luta

pelo reconhecimento da atividade de catador de material reciclável; fomenta a criação
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de cooperativas; divulga a educação e o respeito ambiental.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Unicapi, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.075/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 24/2011

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 586/2007, “dispõe sobre o encaminhamento de

relatório  semestral  de  atividades  desenvolvidas  pelos  órgãos  e  entidades

componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do

Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem o projeto, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre  assinalar  que  projeto  idêntico  ao  projeto  em  estudo  foi  examinado  na

legislatura passada por esta Comissão,  ocasião em que recebeu parecer por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Por  não  haver  alterações

constitucionais que justifiquem novo exame da matéria no âmbito de competência

desta Comissão, mantivemos o entendimento anterior, com algumas alterações que

aperfeiçoam o texto do projeto originalmente proposto.

O projeto  de  lei  em  análise  obriga  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, bem como o Ministério

Público  e  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  a  encaminharem  semestralmente  à
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Assembleia Legislativa, no prazo de 90 dias contados a partir  do término de cada

semestre, o relatório das respectivas atividades, desenvolvidas nos períodos de 1º de

janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano. Sujeitam-se às

disposições do projeto as Secretarias de Estado, a Polícia Militar,  os Tribunais de

Justiça e de Alçada, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros

Militar  do  Estado,  as  sociedades  de  economia  mista,  as  empresas  públicas,  as

autarquias, as fundações e as demais entidades controladas direta ou indiretamente

pelo Estado. O relatório a ser apresentado deverá conter os dados de identificação do

órgão ou da entidade, a síntese das suas competências, o número total aproximado

de  agentes  públicos  e  de  agentes  terceirizados,  de  cargos  comissionados  e  de

funções de confiança, a síntese dos programas, projetos e obras a cargo do órgão ou

entidade, entre outras especificações.

A proposição estabelece, ainda, que, com base nos dados do último dia do mês de

cada semestre, as sociedades de economia mista informarão a participação acionária

do  Estado  nas  ações  com  direito  a  voto,  e  as  empresas  públicas  informarão  a

composição do capital social do Estado e das demais entidades de sua administração

indireta.

A matéria encontra respaldo na competência atribuída à Assembleia Legislativa de

fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da  administração

pública  indireta  do  Estado,  haja  vista  o  disposto  no  inciso  XXXI  do  art.  62  da

Constituição  mineira.  Trata-se  do  exercício  do  controle  externo,  a  cargo  da

Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas, dos atos das unidades

administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  de  entidade  da  administração  indireta,

conforme está previsto no art. 73, § 1º, I, da mesma Constituição.

Ainda com fulcro na Carta Política mineira, em especial no seu art. 74, o controle

externo  a  cargo  da  Assembleia  Legislativa  consiste  na  fiscalização  contábil,

financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado e  das  entidades  da

administração indireta, abrangendo a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a

razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do ato de que

resulte  nascimento  ou  extinção de direito  ou  obrigação;  a  fidelidade funcional  do

agente  responsável  por  bem  ou  valor  públicos;  o  cumprimento  de  programa  de
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trabalho  expresso em termos monetários;  a realização de obra  e  a  prestação de

serviço.

Outrossim,  embora  as  unidades  administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  as

entidades da administração indireta estejam obrigadas à publicação mensal, no órgão

oficial,  do  resumo  do  demonstrativo  das  despesas  orçamentárias  executadas  no

período, por força do comando do § 3º do art. 74 da Constituição mineira, poderão

constar, nas informações exigidas no relatório semestral de que trata o projeto, dados

de relevância para o aperfeiçoamento da função fiscalizadora do Poder Legislativo.

A esses argumentos, acrescente-se que o projeto se coaduna com os princípios

constitucionais  norteadores  dos  atos  da  administração  pública,  especificados  no

“caput”  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  com  a  redação  que  lhe  deu  a

Emenda  Constitucional  nº  19,  com  ênfase  nos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade, moralidade e publicidade.

As alterações propostas consistem na apresentação, na conclusão deste parecer,

das Emendas nºs 1 a 3.

A primeira emenda visa a supressão do § 2º do art. 1º uma vez que a definição de

órgãos e entidades se torna desnecessária e até imprecisa, visto que a Constituição

do Estado, em seu art. 14, já traz essa definição. Também alguns órgãos têm a sua

natureza jurídica descrita em outros dispositivos do texto constitucional mencionado,

como é o caso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil,

definidos conforme o disposto no art. 136.

Também consideramos necessário alterar os incisos III e IV do art. 2º, por meio da

Emenda nº 2, para suprimir o termo “aproximado”, tendo em vista que o relatório de

atividades deverá sempre conter  informações exatas,  para  que possa refletir  com

precisão os dados indispensáveis à avaliação das atividades dos órgãos e entidades

do Estado.

Por fim, a Emenda nº 3 aprimora a redação do § 2º do art. 2º do projeto, sem,

contudo, alterar o seu conteúdo.

Conclusão

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

24/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, redigidas a seguir.
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EMENDA Nº 1

Suprima-se o § 2º do art.1º, transformando-se o § 1º em parágrafo único.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o termo “aproximado” dos incisos III e IV do art. 2º.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 2º, a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 2º - A empresa pública deverá informar, na forma percentual, a composição do

capital social do Estado e das demais entidades de sua administração indireta;”.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 91/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

9.684, de 12 de outubro de 1988, que dispõe sobre a matrícula de deficiente físico em

escola pública estadual.”

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  nº  907/2011,  de  autoria  do  Deputado

Gilberto Abramo, que dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na

escola pública mais próxima de sua residência, e nº 1.249, de autoria do Deputado

Leonardo Moreira, que assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola

pública próxima de sua residência.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo estabelece que a sala de aula de turma que tenha aluno
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com dificuldade de locomoção deve ser situada em local de fácil acesso.

É cediço que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e deve

ser  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da sociedade,  visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

O projeto trata de matéria inerente à inclusão das pessoas com deficiência. Nos

termos do art. 203 da Carta Constitucional, a assistência social deverá ser prestada

para a integração das pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária.

No que toca à competência para dispor sobre a matéria, o art. 24, inciso IX, da

Constituição da República estabelece que é competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Já o

inciso  XIV  inclui  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  portadoras  de

deficiência  entre  aquelas  afetas  à  legislação  concorrente  dos  referidos  entes

federados.  Conforme  dispõe  o  §  1º  do  mesmo  artigo,  no  âmbito  da  legislação

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que

não exclui a competência suplementar dos Estados.

Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado  com  base  no  princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional - LDB -, prescreve, em seu art. 4º, inciso IX, que o dever

do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia

de  padrões  mínimos  de  qualidade  de  ensino,  definidos  como  a  variedade  e

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece,

em seu art. 7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação

nacional e do respectivo sistema de ensino.

Destaque-se, assim, a competência do Estado para dispor sobre a matéria.

Todavia, cumpre-nos informar que já existe, no âmbito federal e estadual, legislação

que trata da questão de forma mais abrangente.

A Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  estabelece  normas  gerais  e  critérios
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básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou

com  mobilidade  reduzida.  A lei,  embora  não  seja  específica  para  instituições  de

ensino,  as  alcança  uma  vez  que  dispõe  sobre  condições  de  acessibilidade  em

espaços  públicos  e  privados.  Em  seu  art.  2º,  define  acessibilidade  como  a

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos

sistemas  e  meios  de  comunicação,  por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

A regulamentação da referida lei pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2000, estabeleceu

norma específica para os estabelecimentos de ensino. O art. 24 do decreto prevê que

os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou

privados,  proporcionarão  condições  de  acesso  e  utilização  de  todos  os  seus

ambientes  ou  compartimentos  para  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade  reduzida,  inclusive  salas  de  aula,  bibliotecas,  auditórios,  ginásios  e

instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. O inciso II do § 1º do

mencionado  dispositivo  estabelece  que,  para  a  concessão  de  autorização  de

funcionamento,  de  abertura  ou  renovação  de  curso  pelo  Poder  Público,  o

estabelecimento de ensino deverá comprovar, entre outros requisitos, que coloca à

disposição  de  professores,  alunos,  servidores  e  empregados  portadores  de

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às

atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais

pessoas.

Já no âmbito Estadual, a Lei nº 15.816, de 16/11/2005, estabelece critério para a

concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino e prevê, em seu

art.  1º, que tais estabelecimentos, públicos e privados, estão obrigados a oferecer

condições  de  acesso  e  utilização  de  suas  instalações  a  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida.

Feitas tais considerações, entendemos que, por tratar o projeto de uma previsão

específica,  referente  ao espaço das escolas,  o seu objetivo  pode ser  inserido  na

referida  lei  estadual.  Dessa  forma,  seria  observada  a  consolidação  da  legislação

mineira.
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Propomos, por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, a inserção,

no texto da Lei nº 15.816, de dispositivo que estabeleça que os ambientes escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados para as pessoas

com deficiência.

Por fim, quanto às medidas propostas nos projetos anexados, temos a informar que

o art. 1º da Lei nº 9.684, de 1988, assegura ao deficiente físico portador de doença

que dificulte a locomoção matrícula automática na escola pública estadual de 1º e 2º

graus mais próxima de sua residência.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  91/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, que estabelece

critério para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único  -  Para  atender  ao  disposto  no  ‘caput’,  os  ambientes  escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 211/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 211/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 567/2007, “dispõe sobre a criação do Relatório

de Segurança Pública - Rise”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Esta Comissão apresentou requerimento na reunião do dia 5/5/2011,  solicitando

fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social,

para que se manifestasse sobre a possibilidade de implementação da medida contida

na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do  projeto,  passamos  a  reproduzir,  basicamente,  os  argumentos  utilizados  na

ocasião.

O  projeto  de  lei  que  é  objeto  deste  parecer  cria  o  Relatório  de  Impacto  de

Segurança  Pública  -  Rise  -,  destinado  a  garantir  a  segurança  da  comunidade

existente em área onde se pretenda instalar unidade prisional ou policial, unidade ou

centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes

em  conflito  com  a  lei.  Em  seu  art.  3º,  o  projeto  especifica  o  conteúdo  mínimo

obrigatório  do  Rise  e,  no  art.  5º,  atribui  ao  Conselho  Estadual  de  Criminologia  e

Política Criminal a competência para avaliar o relatório e, em vista dele, decidir pela

implantação ou não da unidade ou centro projetado. A proposição estabelece ainda

que o Rise será acessível ao público e que o Conselho determinará prazo para que

os interessados encaminhem comentários sobre o relatório e o projeto de instalação

de qualquer das unidades previstas em seu art. 1º.

O  art.  5º  do  projeto  estabelece nova atribuição  ao  Conselho  de  Criminologia  e

Política Criminal, órgão colegiado da administração direta do Executivo e integrante
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da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Defesa Social, nos termos do

inciso III  do art.  9º  da Lei  Delegada nº  117,  de 2007.  Nesse ponto,  a proposição

invade a  esfera  de  competência  privativa  do  Governador  do  Estado,  pois  dispõe

sobre  a  organização  e  o  funcionamento  do  Executivo,  contrariando  o  secular  e

tradicional princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, o

qual  constitui  um dos postulados  mais  importantes  do  ordenamento constitucional

brasileiro.

Ao conferir ao mencionado Conselho competência para decidir pela implantação ou

não  de  unidade ou  centro  de  que  trata  seu  art.  1º,  o  projeto  subtrai  parcela  da

discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe, em última instância,

decidir,  em  face  do  interesse  público,  a  respeito  da  oportunidade  ou  não  da

localização de determinada unidade prisional ou policial.

Por  sua vez,  o art.  2º  da Lei  nº  7.772,  de 1980,  que dispõe sobre  a proteção,

conservação e melhoria  do meio ambiente,  adota  um conceito amplo  de poluição

ambiental:

“Art. 2º - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer alteração das

qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente que possam:

I - prejudicar a saúde ou bem-estar da população;

II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;”.

Nesse sentido, se a instalação de unidade ou centro de que trata o projeto de lei em

comento implicar alteração que ameace a segurança, a saúde ou o bem-estar dos

habitantes das regiões adjacentes, a medida pode ser conceituada como geradora de

degradação ambiental  e  é,  como tal,  passível  de ser  detectada pelo Relatório  de

Impacto Ambiental - Rima.

O “caput”  do art.  8º da referida lei,  com a redação dada pelo art.  16 da Lei  nº

15.972, de 2006, determina:

“Art. 8º - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação

de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação

ambiental,  observado  o  disposto  em  regulamento,  dependerão  de  prévio

licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento do Conselho Estadual de
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Política Ambiental - Copam”.

O art. 4º, XII, da Lei Delegada n.º 178, de 2007, atribui ao Conselho de Política

Ambiental - Copam - a competência para aprovar relatórios de impacto ambiental. O

Estado  possui,  portanto,  mecanismos  para  controlar  e  atenuar  os  impactos  da

instalação de unidade prisional ou policial, unidade ou centro de recuperação e de

reabilitação de infratores  ou de crianças e  adolescentes  em  conflito  com a lei.  A

matéria em tela já se encontra, pois, regulada nas normas vigentes.

Todavia,  a  relevância  da  medida  proposta  justifica  a  pretensão do autor.  Assim

sendo,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  que acrescenta

dispositivos à Lei nº 7.772, visando à proteção do meio ambiente contra impactos na

segurança  pública  provocados  pela  instalação de unidade  prisional  ou  policial  ou

centro de recuperação de menores.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  211/2011  na  forma o  Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre

a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, o

seguinte inciso V:

“Art. 2º - (...)

V - prejudicar a segurança pública.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 5º - (...)

Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do art. 2º desta lei,

decorrentes da instalação de unidade prisional, unidade policial ou unidade ou centro

de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes em

conflito com a lei, serão objeto de análise dos relatórios de que trata o inciso IV deste
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artigo.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares ,  relator  -  André  Quintão -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 239/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.295/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

as  seguradoras  comunicarem  ao  Detran-MG  todos  os  sinistros  de  veículos

registrados no Estado quando houver perda total”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos  de  Lei  nºs  580  e  1.157/2011,  de autoria  dos

Deputado  Elismar  Prado  e  Gustavo  Valadares,  respectivamente,  os  quais  tornam

obrigatória a comunicação ao Detran, pelas empresas seguradoras de veículos, dos

sinistros que acarretarem perda total de veículo.

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  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, a saber, o Projeto de Lei nº 3.295/2009, o qual foi arquivado ao

final da legislatura sem exame prévio de constitucionalidade desta Comissão.

O projeto sob comento obriga as seguradoras a comunicarem ao Detran-MG os

sinistros de veículos registrados no Estado, em caso de perda total, o que deve ser

feito  no  prazo  máximo  de  15  dias  após  a  emissão  do  laudo  pela  seguradora.
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Efetivada  a  comunicação,  o  órgão  de  trânsito  estadual  determinará  a  baixa  na

documentação  do  veículo,  vedada  a  reutilização  do  número  do  chassi.  O

descumprimento desse prazo implicará multa no valor de 500 Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais – Ufemgs – por veículo, a qual será cobrada em dobro se

houver reincidência.

Não obstante a preocupação do autor do projeto em combater a atividade criminosa

conhecida  como  “esquentar”  carros,  a  proposição  contém  vício  insanável  de

constitucionalidade, conforme demonstraremos ao longo desta peça opinativa.

A repartição  de competências  entre  as  entidades  político-administrativas (União,

Estados, Distrito Federal e Municípios) constitui o cerne da federação brasileira. Tais

entidades  gozam  da  tríplice  autonomia  política,  administrativa  e  financeira

consagrada  na  Constituição  da  República.  As  competências  da  União  e  dos

Municípios estão enumeradas na Lei Maior, ao passo que as atribuições dos Estados

são de natureza residual ou remanescente, o que abarca as matérias não reservadas

à União e aos Municípios.

O art.  22,  XI,  da  Carta  Magna brasileira estabelece a  competência  privativa da

União  para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  No  exercício  dessa  prerrogativa

constitucional, foi promulgada a Lei Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código

Brasileiro de Trânsito – CBT. Este determina as providências a serem tomadas para a

baixa do registro, em caso de veículo irrecuperável, remetendo ao Conselho Nacional

de Trânsito – Contran – a regulamentação da matéria.  Assim, o art.  126 do CBT

prescreve:

“Art. 126 – O proprietário do veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado,

deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,

sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o

registro anterior.

Parágrafo único – A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora

ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao

proprietário” (destaque nosso).

O art. 127 do CBT determina, ainda, que o órgão executivo de trânsito, no caso o

Detran, só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do Registro
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Nacional de Veículos Automotores – Renavam.

Ao regulamentar o art. 126 do citado Código, o Contran editou a Resolução nº 11,

de 1998, que estabelece critérios para a baixa de registro de veículos e os prazos

para  sua  efetivação.  O  art.  1º  da  mencionada  resolução  torna  obrigatório  esse

procedimento nas seguintes situações: veículo irrecuperável; veículo definitivamente

desmontado;  veículo  sinistrado com laudo de perda total;  e  veículos  vendidos ou

leiloados como sucata. Ademais, a baixa do registro pressupõe a quitação de débitos

fiscais  e  de  multas  de  trânsito  e  ambientais,  vinculadas  ao  veículo,

independentemente  da  responsabilidade  pelas  infrações  cometidas.  Uma  vez

efetivada a baixa, que se formaliza mediante a expedição da Certidão de Baixa de

Veículo, este veículo não poderá voltar a circular sob nenhuma hipótese.

O art.  5º da Resolução nº 11 preceitua que “a baixa do registro do veículo será

providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua

condição”, ao passo que o art. 6º fixa o prazo de 15 dias, após a verificação da sua

condição  por  meio  de  laudo,  para  que  o  responsável  (proprietário)  tome  essa

providência, sob pena de incorrer nas penas previstas no art. 240 do CBT.

Verifica-se,  pois,  que  a  legislação  federal  pertinente  atribui  ao  proprietário  do

veículo irrecuperável ou desmontado o dever de requerer a baixa do registro junto ao

órgão de trânsito,  cabendo à empresa seguradora tomar  essa medida apenas  no

caso  de  sucessão  do  proprietário.  Assim,  o  assunto  encontra-se  devidamente

disciplinado no Código Brasileiro  de Trânsito e na  Resolução nº 11,  de 1998,  do

Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo deliberativo e consultivo do

Sistema Nacional de Trânsito, ao qual compete regulamentar as disposições do CBT.

Se o assunto é tratado na legislação federal de trânsito, parte-se do pressuposto de

que a matéria refere-se a trânsito e transporte, tema que se encarta na competência

privativa da União, o que exclui a competência do Estado para editar regras jurídicas

sobre procedimentos que visem à baixa do registro de veículos irrecuperáveis  ou

definitivamente  desmontados.  Posicionamento  nesse  sentido  foi  expresso  pelo

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –,  por  meio  de

correspondência encaminhada a esta Casa, ao responder à diligência solicitada por

esta Comissão.
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Quanto ao Projeto de Lei nº 580/2011, este obriga as empresas seguradoras de

veículos  a  comunicar  ao  Detran-MG os  sinistros  que  acarretarem  perda  total  do

veículo, sob pena de multa correspondente a R$5.000,00 por veículo sinistrado.

Trata-se de projeto de conteúdo análogo ao do Projeto de Lei nº 239/2011 e contém

os mesmos defeitos jurídicos, especialmente por invadir a esfera de competência da

União  para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  Nessa  linha  de  raciocínio,  a

fundamentação utilizada para negar o juízo de admissibilidade da proposição principal

vale  para  o projeto apensado.  A mesma argumentação pode ser  utilizada  para  o

Projeto  de  Lei  nº  1.157/2011,  que,  a  par  da  inconstitucionalidade,  não  contém

inovação jurídica em relação às proposições anteriores.

Não há, portanto, espaço para o Estado ditar normas jurídicas sobre a matéria, pois

o assunto está devidamente disciplinado na legislação federal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 239/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rômulo Viegas – Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 251/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Elismar Prado, “isenta do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual  e Intermunicipal  e de Comunicação -  ICMS - a saída  de

fertilizantes agrícolas derivados da pedra de verdete”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça 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.

Em  7/6/2011,  o  relator  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a  proposição
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baixada em diligência  à  Secretaria  de  Estado de Fazenda a  fim  de  que  esta  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição em exame visa isentar do ICMS a saída, em operação estadual ou

interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da pedra

de verdete.

Primeiramente, cumpre-nos salientar que a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 -

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -,  estabelece  uma  série  de  requisitos  para  a

concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de receita, tais como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro causado pela

medida e a adoção de medidas de compensação.

No entanto, conforme ressalta o autor em sua justificação, “como a exploração e a

comercialização da pedra  de verdete  e  de  seus  fertilizantes  ainda  não ocorre  no

Estado,  não há  que se  falar  em exação tributária.  Diante  disso,  a  concessão de

isenção fiscal às operações relacionadas a tais produtos não configura a renúncia de

receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Deve ser considerado ainda que a Constituição da República dispensou tratamento

diferenciado ao ICMS no que tange à concessão de benefícios fiscais. O art. 155, §

2º,  inciso  XII,  alínea “g”,  da Constituição da República estabelece que cabe a lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal,  benefícios fiscais relacionados ao ICMS serão concedidos. Na falta da lei

complementar  referida,  segundo  o comando contido  no art.  34,  §  8º,  do  Ato  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Carta  Federal,  prevalece  a  norma

constante na Lei Complementar nº 24, de 1975, segundo a qual todo benefício fiscal

referente  ao  ICMS  depende  sempre  de  prévia  aprovação  em  convênio  a  ser

celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Esses  convênios,  por  sua  vez,  devem  ser  firmados  no  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária - Confaz -, órgão com representantes de todos os Estados e do
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Distrito Federal, escolhidos pelos respectivos Chefes do Executivo.

Quanto a esse aspecto, também entendemos que não há óbice de caráter legal ou

constitucional  que  inviabilize  a  implementação  da  medida,  uma  vez  que  esses

convênios têm como objetivo evitar a ocorrência de “guerra fiscal” entre os Estados.

Tendo em vista que no Estado a circulação da pedra de verdete ou dos fertilizantes

derivados desse mineral ainda não ocorre, a isenção concedida não terá o intuito de

privilegiar o Estado, prejudicando os demais, pelo que fica afastada a exigência de

celebração de convênio no âmbito do Confaz para esse fim.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 251/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - Delvito Alves - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 294/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o

valor da remuneração mínima dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas

da administração direta, autárquica e fundacional, e dos militares do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição  em análise  objetiva  estabelecer  que nenhum servidor  público  civil

ativo,  inativo  ou  pensionista,  pertencente  aos  quadros  da  administração  direta  e

indireta, bem como o militar, perceberá remuneração, provento ou pensão em valor

inferior a R$580,00.
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O  conceito  de  remuneração  compreende  o  vencimento  mais  as  vantagens

pecuniárias atribuídas por lei.

Não obstante a relevância da iniciativa parlamentar de propor um valor mínimo para

a remuneração do servidor público civil e para o militar, a proposição encontra óbices

constitucionais que impedem a sua tramitação nesta Casa.

Em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, a Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão informa que a administração pública assegura que nenhum

servidor perceba remuneração inferior ao salário mínimo, cujo valor corresponde a R$

545,00  (quinhentos  e  quarenta  e  cinco  reais)  desde  março  de  2011.  Segundo  o

referido órgão, quando o vencimento com a soma das vantagens percebidas pelo

servidor é inferior ao salário mínimo vigente, o Sistema de Administração de Pessoal

–  Sisap  –,  está  preparado  para  inserção  automática  de  verba  destinada  à

complementação salarial, com o valor necessário para atingir o mínimo constitucional.

Com  efeito,  conforme  o  próprio  autor  menciona  na  justificação  do  projeto,  o

Supremo Tribunal Federal aprovou súmula vinculante cujo teor é o seguinte:

“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição referem-se ao

total da remuneração percebida pelo servidor público” (Súmula Vinculante nº 16).

A  Seplag  esclarece,  ainda,  que,  embora  na  maioria  das  carreiras  do  Estado

perceba-se remuneração inicial superior a R$ 580,00, valor proposto pelo projeto em

análise  para  a  remuneração  mínima  do  servidor  público  civil  e  do  militar,  “há

servidores ocupantes de cargos com exigência de nível fundamental que recebem

remuneração correspondente ao salário mínimo vigente, portanto a proposta contida

no  PL 294/2011  acarreta  impacto  financeiro,  sem  que  haja  uma  correspondente

previsão orçamentária”.

Por fim, ressalta a competência privativa do Chefe do Executivo para encaminhar a

esta Casa Legislativa projetos de lei relativos à remuneração dos servidores públicos

estaduais e dos militares, conforme o disposto no art. 66, inciso III,  alínea “b”, da

Constituição Estadual.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a cláusula de

reserva  de  iniciativa,  inserta  no  art.  61,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  que

confere  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  competência  privativa  para  iniciar  os
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processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre a criação de

cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na  administração  direta  e  autárquica,  o

aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos

da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

aposentadoria,  é  corolário  do  princípio  da  harmonia  e  interdependência  entre  os

Poderes,  sendo  de  compulsória  observância  pelos  entes  federados,  inclusive  no

exercício  do  poder  reformador  que  lhes  assiste  (Recurso  554536  -  Agravo

Regimental/Rio de Janeiro, julgado em 9/9/2008).  No mesmo sentido,  as Adins  nº

4.433 – Santa Catarina – ,  medida cautelar  julgada em 6/10/2010, nº 2.801 – Rio

Grande do Sul – ,  julgada em 4/3/2009, nº 2.192 – Espírito Santo – ,  julgada em

4/6/2008, e nº 4.167 – Distrito Federal – , julgada em 17/12/2008.

Ressalte-se, por ser oportuno, que no tocante à fixação de um valor mínimo para a

remuneração dos servidores públicos,  a Constituição da República determina,  por

meio do art. 36, § 3º, que se aplica aos ocupantes de cargo público o disposto no art.

7º, IV, o qual assegura a todo trabalhador urbano e rural direito a salário mínimo,

fixado  em  lei,  nacionalmente  unificado.  Já  em  relação  aos  militares,  a  Carta  da

República determina que cabe a lei estadual específica dispor sobre as matérias do

art. 142, § 3º, X, notadamente sobre a remuneração dos militares (grifo nosso).

A proposição implica aumento de despesa de pessoal, sem apresentar a estimativa

do impacto orçamentário-financeiro, conforme determina a Lei Complementar nº 101,

de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os seus arts. 16 e 17.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 294/20011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 299/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 299/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, “assegura a
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gratuidade nos transportes coletivos urbanos intermunicipais no território do Estado

de Minas Gerais aos alunos do ensinos fundamental,  médio e superior  das redes

públicas  municipal,  estadual  e  federal,  desde  que  uniformizados  e  portadores  de

carteira de identidade estudantil”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Esta Comissão apresentou requerimento, na reunião do dia 21/6/2011, solicitando

fosse a proposição baixada em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem

de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, para que

se  manifestassem  sobre  a  viabilidade  técnica  da  proposição.  A resposta  a  essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto em estudo objetiva conceder gratuidade, no transporte coletivo urbano

intermunicipal, aos estudantes da rede pública federal, estadual e municipal. Nesse

intuito, estabelece os requisitos para se usufruir do benefício, a fonte de custeio e

sanções  para  o  caso de  descumprimento  da  norma.  Na  sua justificação,  o  autor

afirma que a proposição tem por finalidade diminuir a evasão escolar e a repetência,

bem como permitir  melhoria  significativa  no  orçamento  familiar,  fazendo com que

sobrem mais recursos para a alimentação, o vestuário, a saúde, o lazer e a cultura.

Devemos  ressaltar  que  três  proposições  similares  tramitaram  nesta  Casa  em

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Lei  n°s  14/200 3  e  1.786/2004  e  Proposta  de

Emenda à Constituição n° 33/2007). Mas, em que pese  sua nobre intenção, a medida

não tem como prosperar, uma vez que não houve mudança constitucional ou legal

que ensejasse a alteração do entendimento exposto no Projeto de Lei nº 14/2003.

Desse modo,  mantivemos o  entendimento  e  acrescentamos outras  considerações

que julgamos necessárias, a seguir expostas.

A Lei n° 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53,
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V,  determina  que  ao  poder  público  cumpre  garantir  prioritariamente  o  direito  de

crianças e jovens de se matricularem em escola próxima de sua residência. Além

disso,  o  transporte  escolar  para  os  alunos  das  redes  estadual  e  municipal  é

responsabilidade  dos  respectivos  entes  federados,  conforme  preconiza  a  Lei  nº

10.709, de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional.

A Lei Complementar nº 26, de 1993, no § 2º do art. 12, exige que o estabelecimento

de qualquer forma de gratuidade no serviço público seja precedido da indicação da

correspondente fonte de custeio, o que foi atendido pelo art. 3º da proposição, que

dispõe que as despesas ocasionadas pela gratuidade no transporte intermunicipal

serão  custeadas  com  base  num  percentual  de  10%  do  lucro  obtido  na

comercialização do vale-transporte.

Nos  termos  do  projeto,  a  fonte  de  custeio  seria  a  entidade  responsável  por

comercializar  os  talões  do  vale-transporte.  Ocorre  que  o  vale-transporte  é

comercializado pelo valor do seu custo de produção, não havendo por que se falar

em lucro com a sua comercialização, de onde se conclui que não haveria de onde

obter os recursos necessários para a concessão do benefício pretendido.

Como consequência da ausência de fonte de custeio para sustentar o benefício, o

ônus dessa gratuidade seria transferido às concessionárias de transporte coletivo, o

que  certamente  provocará  desequilíbrios  na  equação  econômico-financeira  dos

respectivos contratos de concessão, que é requisito de existência e de manutenção

dos referidos contratos, segundo os arts. 9° e 11 d a Lei Federal n° 8.987, de 1995,

norma geral  da União que dispõe sobre o regime de concessão e permissão dos

serviços públicos a que se refere o art. 175 da Constituição Federal. Assim, rompido

esse equilíbrio, surge, por parte da empresa contratada, o direito à recomposição dos

valores de remuneração inicialmente ajustados no contrato.

No caso dos serviços de transporte coletivo, uma vez que se conceda a gratuidade

aos  estudantes,  a  recomposição  do  equilíbrio  econômico-financeiro  se  dará,

inevitavelmente, por meio do aumento no valor das tarifas, o que torna a fonte de

custeio apontada no projeto totalmente inócua.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal - STF - em reiteradas decisões tem
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entendido que a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos administrativos, concedendo descontos e isenções sem qualquer previsão

de compensação, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio

da  harmonia  entre  os  poderes,  na  medida  em  que o  Poder  Legislativo  pretende

substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (ADIs n°

2.733 e 3.225).

Devem-se ainda levar em consideração as repercussões sociais da proposição. Se

for assegurada a todos os alunos da rede pública a gratuidade no transporte coletivo,

haverá  o  inexorável  aumento  do  valor  das  tarifas,  e,  consequentemente,  outras

camadas da sociedade acabarão pagando por ele. Não é razoável que apenas um

setor  da sociedade se beneficie  da medida,  enquanto diversos outros, igualmente

necessitados  de  concessões  dessa  natureza,  além  de  nada  receberem,  ficarão

responsáveis por custear tal benesse.

Ademais, se isso não bastasse, conforme expresso no art.  6º da Lei Federal  nº

8.987, de 1995, o cidadão tem direito a tarifas públicas módicas. Por se tratar de

serviços  essenciais,  os  serviços  públicos  devem  ter  preços  acessíveis  a  todos,

especialmente aos mais carentes. Isto se torna ainda mais relevante num país como

o nosso, em que a ausência de trabalho e de salários justos impede que grande parte

da população tenha condições de viver com dignidade.

Tal entendimento encontra-se em conformidade com a nota técnica elaborada pela

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  em  resposta  à  diligência

requerida por esta Comissão. Dessa forma, não vislumbramos a possibilidade de esta

Casa legislar sobre a matéria.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 299/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 348/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  348/2011,  acrescenta

parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece oficialmente,

no  Estado,  como meio  de  comunicação objetiva  e  de  uso corrente,  a  linguagem

gestual codificada na Lingua Brasileira de Sinais - Libras.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas e,

nos  termos  da  decisão  da  Presidência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

17/6/2011, distribuído também à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência.

Em decorrência de decisão da Presidência, publicada no “Diário do Legislativo” de

17/6/2011, foi o Projeto de Lei nº 1.655/2011 anexado ao projeto em epígrafe.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  exame pretende  que  a  produção  e  a  distribuição  de  material

audiovisual  e  a  difusão  de  programas  educativos,  culturais,  esportivos,  sociais,

artísticos  e  administrativos,  produzidos  pelos  Poderes  do  Estado,  inclusive  pelas

entidades da administração indireta dos Poderes, incluam um intérprete da Língua

Brasileira de Sinais – Libras.

Prevê ainda o  projeto  que o  interprete  deverá  atuar  em todas  as transmissões

veiculadas pela televisão, inclusive nos comerciais.  Para tanto, propõe o projeto a

inclusão de dispositivos na Lei nº 10.379, de 1991, que reconhece a Libras como

linguagem gestual oficial no Estado.

Com efeito,  a referida lei,  além de reconhecer a Libras como linguagem gestual

oficial,  determina  que  o  Estado  coloque  à  disposição,  nas  repartições  públicas

voltadas para o atendimento externo,  profissionais  intérpretes da língua de sinais,

bem como inclui a Libras no currículos da rede pública estadual de ensino.
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No âmbito federal, também a Lei nº 10.436, de 24/4/2002, reconhece a Libras como

meio  legal  de  comunicação  e  determina  que  o  poder  público  e  empresas

concessionárias de serviços públicos garantam formas institucionalizadas de apoio ao

uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente

das comunidades surdas do país.

O projeto versa sobre a proteção e a inclusão de pessoas portadoras de deficiência,

matéria que, nos termos do art. 24, inciso XIV da Constituição da República, é de

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

Merece também ser destacado como subsídio jurídico para a proposição em análise

o inciso VIII do § 1º do art. 224 da Constituição Estadual, segundo o qual incumbe ao

poder público assegurar, nas emissoras oficiais de televisão do Estado, tradução por

intérprete, para portador de deficiência auditiva, dos noticiários e das comunicações

oficiais.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria não encontramos óbice de

natureza jurídica à aprovação do projeto.

Todavia, há que considerar o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, 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.

Ainda o § 1º do referido dispositivo da LRF prevê que se considera “adequada com

a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que

esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da

mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício”.

Dessa forma, considerando que o projeto não atende aos requisitos previstos na Lei

de Responsabilidade Fiscal, apresentamos um substitutivo que, nos mesmos moldes

da lei federal que dispõe sobre a Libras, estabelece, de forma mais genérica, que os

Poderes  do  Estado,  o  Ministério  Público  e  o  Tribunal  de  Contas  devem  garantir
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formas institucionalizadas de difusão da Libras como meio de comunicação objetiva e

de utilização corrente.

Os  mesmos  argumentos  acima  apresentados  aplicam-se  ao  Projeto  de  Lei

nº1.655/2011.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  348/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece

oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de

uso corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - Libras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 2º-A:

“Art.  2º-A -  Os Poderes do Estado, o Ministério  Público e o Tribunal  de Contas

assegurarão o uso e a difusão da Libras nas produções audiovisuais realizadas por

seus órgãos e entidades.”.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe acrescenta

parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 5.874, de 11/5 /72, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
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art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 5.874, de

11/5/72,  com o objetivo de que os locais  de depósito dos veículos que menciona

sejam dotados de cobertura que evite a sua exposição às intempéries. Na justificação

do projeto, o autor afirma que o Estado tem o dever, como depositário, de zelar pelo

patrimônio de terceiros sob a sua responsabilidade.

É  oportuno  ressaltar  que proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  Legislativa  na

legislatura passada (Projeto de Lei n° 1.310/2007),  ocasião em que esta Comissão,

após  realizar  uma  análise  detalhada  da  matéria,  concluiu  pela  sua

inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e  ilegalidade.  Não  obstante,  ao  refletir

novamente sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que

viabilizam a sua aprovação.

A Constituição Federal, em seu art. 22, XI, estabeleceu a competência da União

para  legislar  privativamente  sobre  trânsito  e  transporte,  a  qual,  no  uso  de  sua

atribuição, editou a Lei nº 9.503, de 2007, que institui o Código de Trânsito Brasileiro

– CTB.

O art. 262 do CTB prevê que “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”.  Os  §§  2° e  3° do  mesmo  dispositivo,  por  s ua  vez,  preveem,

respectivamente, que “a restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o

prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada,

além de outros encargos previstos na legislação específica” e que “a retirada dos

veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente ou

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento”.

Cumpre ressaltar que o art. 12 do CTB outorga ao Contran, entre outras atribuições,

a  competência  para  expedir  as  normas  regulamentares  referidas  no  mencionado

Código.  No uso dessa atribuição legal,  o  Contran expediu a Resolução nº 53,  de

21/5/98, que estabelece critérios em caso de apreensão de veículos e recolhimento
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aos depósitos, conforme o art.  262 do CTB, mas não prevê as condições que os

locais destinados ao depósito dos veículos devem manter para tanto.

É importante destacar que o Decreto estadual n° 43. 824, de 28/6/2004, que “dispõe

sobre o depósito de veículos retidos, apreendidos ou removidos em razão de infração

de trânsito,  e regulamenta a venda, por leilão, dos veículos não reclamados pelos

proprietários no prazo de noventa dias”, no art. 8°, estabelece que o Departamento de

Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG – zelará  pela  guarda  do  veículo  até  sua

retirada pelo proprietário ou remoção pelo leiloeiro ou arrematante, nos termos das

normas legais aplicáveis.

Desse  modo,  como  a  alteração  pretendida  não  contraria  as  regras  gerais

estabelecidas pela União, não há óbice à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 370/2011 na forma do Substitutivo n° 1 a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Acrescente-se ao  art.  1º  da Lei  nº  5.874,  de 11 de maio de  1972,  os

seguintes parágrafos:

“Art. 1º – (...)

§ 1° – O local de depósito de que trata o “caput” d este artigo deverá ser dotado de

cobertura que evite a exposição dos veículos às intempéries.

§ 2º – O proprietário do veículo pagará uma taxa diferenciada para a utilização do

local coberto.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Delvito Alves

– Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 374/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 374/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  247/2007,  “dispõe  sobre  a  inscrição  de

informações de interesse médico em cédula de identidade”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, 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.

Esta Comissão apresentou requerimento na reunião do dia 7/6/2011,  solicitando

fosse a proposição baixada em diligência às Secretarias de Estado de Planejamento

e  Gestão,  de  Defesa  Social  e  de  Saúde,  para  que  se  manifestassem  sobre  a

proposição. A resposta da Secretaria de Estado de Saúde encontra-se anexada ao

processo.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência encaminhada às demais secretarias.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta em tela, fica assegurado ao titular de cédula de

identidade expedida por órgão estadual o direito de nela fazer constar informações

sucintas  sobre  seu  tipo  sanguíneo  e  suas  condições  particulares  de  saúde,  cuja

divulgação possa contribuir para preservar sua saúde ou salvar sua vida.

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. Não obstante, ao refletir novamente

sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que inviabilizam

a sua aprovação.

Nos  termos  do  art.  22,  XXV,  da  Constituição  da  República,  a  União  tem  a

competência privativa para legislar sobre registros públicos. Como ensina De Plácido

e Silva: "Em sentido amplo, por registro, na acepção jurídica, entende-se a soma de
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formalidades legais, de natureza extrínseca, a que estão sujeitos certos atos jurídicos,

a fim de que se tornem públicos e autênticos e possam valer contra terceiros." (De

Plácido e Silva. "Vocabulário Jurídico". 7a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1982. V. IV.)

No Estado de São Paulo, a Lei nº 12.282 de 2006, que trata da inclusão de dados

sanguíneos na carteira  de  identidade emitida  por  órgãos  de identificação daquele

Estado teve a constitucionalidade questionada no STF, na ADI 4007. Autor da ADI, o

Governador paulista sustenta que a lei viola o art. 22, incisos I e XXV, da Constituição

Federal,  ou  seja,  argumenta  que a  norma trata  de  questões  de  direito  civil  e  da

regulação de registros civis, sendo, portanto, da União a competência para legislar

sobre  o  assunto.  Concordamos  com os  argumentos  apresentados  pelo  Chefe  do

Executivo do Estado de São Paulo, pois a minuta solicitada invade seara legislativa

constitucionalmente outorgada à União. Todavia, como ainda não foi proferida decisão

- nem mesmo liminar - relativamente à ADI 4007, a norma questionada, Lei nº 12.282,

de 2006, permanece em vigor.

Além disso, a legislação federal já cuidou de estabelecer requisitos uniformes em

todo o  território  nacional  para  a  expedição  da  cédula  de  identidade.  Os Estados

membros,  por  meio  dos  seus  órgãos  executivos,  no  caso  de  Minas  Gerais,  a

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSPMG -, devem atender aos preceitos

contidos nas respectivas legislações federais, como veremos a seguir.

A Lei Federal nº 7.116, de 19/8/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.250, de 1993,

disciplina a matéria, assegurando ao documento validade nacional e regulamentando

a sua expedição. Tal lei  determina que a cédula de identidade deverá ser emitida

pelos órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal e estabelece quais os

elementos  essenciais  que  deverão  constar  na  cédula.  Determina  ainda  que,  por

solicitação do interessado, poderão constar do documento de identidade informações

como o número de inscrição do titular no Programa de Integração Social - PIS - ou no

Programa de Formação do  Patrimônio  do  Servidor  Público  -  Pasep  -  bem  como

outros dados opcionais desde que aprovados pelo Poder Executivo Federal (art. 4º).

Registre-se, ainda, que a Lei Federal nº 9.049, de 18 de maio de 1995, faculta ao

titular o direito de incluir na cédula de identidade informações sucintas sobre o seu

tipo sanguíneo, sobre a sua disposição para doar órgãos em caso de morte e sobre
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suas condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar

a sua saúde ou salvar sua a vida.  Vê-se, pois,  que a pretensão do autor  já está

contemplada  na  referida  norma  federal,  fato,  que  por  si  só,  evidencia  a

antijuridicidade do projeto em exame visto que ele em nada inova o ordenamento

jurídico.

Observando-se as normas jurídicas apontadas e a norma constitucional pertinente à

outorga de competência legislativa, verificamos a impossibilidade de que a medida

em questão seja disciplinada em nível estadual, pois, como já foi dito, a matéria se

insere na seara normativa da União.

Ademais, em resposta à diligência requerida por esta Comissão, a Secretaria de

Estado de Saúde se posicionou contrariamente à aprovação do projeto em exame.

Vejamos o conteúdo da nota técnica elaborada pela referida Secretaria:

“1  -  Já existe  na  área federal  uma proposta  de  modificar  as  atuais  cédulas  de

identidade.

2 - O novo modelo, apresentado pela Polícia Federal, deverá conter um “chip”, onde

se poderão inserir vários dados pessoais.

3 - A inserção dos dados sobre a saúde do portador exigirá um estudo técnico muito

aprofundado.  O  Cartão  SUS  ainda  não  pôde  ser  implantado  integralmente,  por

dificuldades técnica. A própria Polícia Federal considera necessário um prazo de 9

anos para substituir as carteiras atualmente utilizadas.

4  -  Por  esta  razão,  consideramos  desnecessária  a  promulgação  de  uma  Lei

Estadual sobre o mesmo assunto, para que não corra eventual discrepância entre os

documentos”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 374/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves -

Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 380/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  601/2007,  acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº

15.778,  de  26/10/2005,  que  torna  obrigatório  equipar  com  aparelho  desfibrilador

cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que menciona.

Remetido  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  análise  preliminar,  esta

concluiu pela pela juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade do projeto com a

Emenda 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, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  acrescenta  incisos  ao  art.  1º  da  Lei  nº  15.778,  de

26/10/2005, com o fim de incluir, entre os locais em que é obrigatório equipar com

aparelho  desfibrilador  cardíaco  externo  automático,  estações  rodoviárias  e

ferroviárias,  centros  comerciais,  estádios  e  ginásios  esportivos,  academias  de

ginástica,  hotéis,  clubes;  locais  de  trabalho  com número igual  ou  superior  a  100

funcionários  ou  que  estejam  no  perímetro  urbano;  e  locais  com  aglomeração  ou

circulação média diária igual ou superior a 1.500 pessoas.

Os dispositivos que se pretende acrescentar à Lei nº 15.778, de 2005, foram objeto

de veto do Governador do Estado quando da apreciação da Proposição de Lei nº

16.682, da qual se originou a lei em questão. Segundo a mensagem do Chefe do

Executivo encaminhada a esta Casa à época, o veto fundamentou-se no fato de a

tutela da instalação do desfibrilador nos recintos em zona urbana ser do Município, e

não do Estado. Ressalte-se que o parecer da Comissão Especial sobre o veto parcial

à proposição mencionada opinou pela rejeição do veto aos dispositivos em estudo,

argumentando que a competência em questão era legislativa e não material, e que

esta Casa tinha competência legislativa concorrente para legislar sobre proteção e

defesa da saúde; acrescentou, ainda, que, como não existia norma federal sobre a

matéria,  o  Estado  tinha  plena  competência  para  legislar.  Entretanto,  o  Plenário
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manteve o veto parcial do Governador do Estado e os dispositivos terminaram por ser

vetados.

Feito esse relato, passaremos a analisar o mérito da proposição.

O  objetivo  do  autor  do  projeto  é  aumentar  as  chances  de  sobrevivência  das

pessoas vítimas de parada cardiorrespiratória, especificamente da arritmia cardíaca

conhecida como fibrilação ventricular. Ressalte-se que tal patologia é responsável por

90% dos casos de parada cardíaca seguida de morte. No Brasil, essa porcentagem

representa mais de 200 mil vítimas fatais por ano. E, em quase todos os casos, a

vítima morre antes de chegar a um pronto-socorro.

A  desfibrilação  precoce  é  atualmente  reconhecida  como  uma  das  ações

fundamentais  para  restabelecer  o  ritmo  cardíaco  alterado  pela  arritmia  citada.  O

aparelho verifica as batidas irregulares do coração de uma pessoa que sofre parada

cardíaca e  recupera  seu ritmo normal  por  meio  de  uma descarga elétrica.  Se os

choques  forem  aplicados nos primeiros  dois  minutos  após a  parada cardíaca,  as

chances de sobrevivência  ultrapassam os 70%.  Os médicos relatam que,  após  a

parada cardíaca, o paciente perde, a cada minuto, 10% de chances de sobreviver.

Apesar  do  mérito  do  projeto  em  estudo,  faz-se  necessário  tecer  algumas

considerações sobre sua execução. Os dispositivos que se pretende acrescentar na

Lei  nº  15.778,  de  2005,  obrigam,  por  exemplo,  a  manutenção  do  aparelho

desfibrilador em qualquer local de trabalho localizado no perímetro urbano, além de

academias de ginástica, centros comerciais, hotéis, clubes, etc. Consideramos essa

medida inadequada,  uma vez que nem todos esses locais necessitam manter  um

desfibrilador, pois o número de pessoas que aí circula é pequeno e a indicação das

organizações  médicas  é  de  haver  desfibrilador  cardíaco  apenas  em  locais  com

grande concentração de pessoas, na proporção de um aparelho para cada grupo de 2

mil pessoas.

Outra questão importante refere-se ao treinamento das pessoas que vão manusear

o aparelho, uma vez que não basta mantê-lo no local, sendo necessária também a

presença de funcionários treinados tanto para manusear o desfibrilador quanto para

atender  aos  casos  de  parada  cardiorrespiratória  súbita.  Assim,  a  eficácia  do

desfibrilador está diretamente relacionada com a presença de pessoas treinadas para
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usá-lo com presteza.

Diante  das  considerações  feitas,  consideramos  a  medida  proposta  pelo  projeto

inadequada  e  desnecessária,  pois  além  de  ser  de  difícil  execução  nos  locais

supracitados,  o  pequeno  número  de  pessoas  que  aí  circulam  não  justificam  sua

imposição.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 380/2011

e da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 391/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  exame,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  227/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  de  os  planos  de  saúde  manterem  em  funcionamento  centro  de

atendimento em todos os hospitais privados do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende obrigar os planos e seguros de saúde a manter

postos  de  atendimento  em  todos  os  hospitais  credenciados  em  suas  respectivas

redes,  visando  a  facilitar  a  liberação  de guias  de  autorização para  realização  de

procedimentos de diagnóstico e tratamento de doenças de seus usuários.

Os  planos  e  seguros  de  saúde  estão  legalmente  amparados  ao  exigir  que  a

realização de determinados procedimentos seja condicionada a autorização prévia.

Entretanto, o usuário que depende dessa autorização não deveria sujeitar-se a longas
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horas de espera e a repetidas idas à sede de seu plano de saúde para obtê-la. Dessa

forma, o projeto tem muito a contribuir ao instituir a exigência de que os planos e

seguros  de  saúde  mantenham  representantes  aptos  a  resolver  os  trâmites

burocráticos nos hospitais credenciados.

O § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições

para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, determina que

é dever do Estado garantir condições que assegurem o acesso universal e igualitário

às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Já o art. 22 da

mesma lei estabelece que “na prestação de serviços privados de assistência à saúde,

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção

do Sistema Único de Saúde – SUS – quanto às condições de seu funcionamento”.

Acrescente-se que a Lei Federal nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e

seguros privados de assistência à saúde, não faz referência específica à matéria de

que trata o projeto em análise. Entretanto, o art. 18, II, da lei supracitada determina

que a aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde,

da condição de contratado ou credenciado impõe-lhe a obrigação, entre outras, de

que a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos seja feita de

forma  a  atender  às  necessidades  dos  consumidores,  privilegiando  os  casos  de

emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de 65 anos de idade, as

gestantes, lactantes, lactentes e crianças até 5 anos. A Agência Nacional de Saúde

Suplementar – ANS –, órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das

atividades  que  garantem  a  assistência  suplementar  à  saúde,  editou  a  Resolução

Normativa nº 259, de 17/6/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos

beneficiários de plano privado de assistência à saúde. Nos termos do art. 3º da norma

citada, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no

art. 2º em prazos definidos de acordo com o procedimento. Serviços de diagnóstico e

terapia em regime ambulatorial, por exemplo, devem ser atendidos em até 10 dias

úteis. O art. 10 da mesma norma estabelece que a autorização para realização do

serviço ou procedimento, quando necessária, deverá ocorrer de forma a viabilizar o

cumprimento dos prazos definidos no art. 3º.
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Consideramos, entretanto, preocupante tornar obrigatória a um prestador de serviço

uma medida que lhe acarretará ônus, pois este poderá ser transferido ao usuário.

Além disso, em termos operacionais a medida em comento apresenta dificuldades,

uma vez que os hospitais e clínicas terão que providenciar um local  para que os

atendentes  dos  diversos  planos  de  saúde  se  instalem  adequadamente.  A

implementação da medida proposta traria dificuldades sobretudo para as clínicas e os

hospitais de pequeno porte que funcionam no interior do Estado. Cabe lembrar ainda

que  atualmente  dispomos  de  diversos  meios  de  comunicação  que  não  exigem,

necessariamente, a presença do profissional no local para o desempenho de suas

funções.

Por esses motivos, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2, que

torna  obrigatória  a  manutenção,  por  parte  das  operadoras  de  planos  e  seguros

privados de assistência à saúde, de serviço “on-line” ou telefônico, com atendimento

24 horas, para concessão de autorização. Além disso, estabelece que nos hospitais

deverá  haver  um  terminal  de  computador  com  acesso  à  internet  ou  uma  linha

telefônica gratuita para que sejam feitas as autorizações necessárias. O substitutivo

prevê ainda que as operadoras deverão afixar cartazes divulgando as informações

supracitadas.  Por  fim,  estabelece que nos casos de descumprimento da lei  a  ser

instituída serão aplicadas as penalidades previstas no Capítulo VII da Lei Federal nº

8.078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor.

Consideramos que o projeto, na forma do Substitutivo nº 2, está em consonância

com  a  Resolução  Normativa  nº  259/  2011,  da  ANS,  e  contribui  para  o  acesso

universal  e  o  atendimento  rápido  e  eficiente  aos  usuários  de  serviços  de  saúde

privados.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 391/2011, no 1º turno, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a manutenção, pelas operadoras de planos e seguros privados de

assistência  à  saúde,  de  serviço  “on-line”  ou  telefônico  para  a  autorização  dos
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procedimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam as operadoras de planos e seguros p rivados de assistência à saúde

que  exigirem  autorização  para  a  realização  de  procedimento  de  internação,

diagnóstico e tratamento médico obrigadas a manter serviço “on-line” ou telefônico,

com  atendimento  24  horas,  inclusive  aos  sábados,  domingos  e  feriados,  para  a

concessão da autorização.

Art. 2° – As operadoras de que trata o art. 1° mant erão, nos hospitais e clínicas

credenciados, terminal de computador ou linha telefônica gratuita para a solicitação

da autorização a que se refere o mesmo artigo.

Art.  3° – As operadoras de que trata o art.  1° afix arão,  nos hospitais  e clínicas

credenciados, em local visível, cartazes informando os usuários sobre o serviço de

concessão da autorização de que trata esta lei.

Art. 4° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às penalidades

previstas no Capítulo VII da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, no que

couber.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor Wilson Batista

- Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 447/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O  projeto  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1660/2007, “estabelece normas de mensuração

de tarifas horárias em estacionamento de veículos e dá outras providências”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou.

Obedecendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de

Lei  nºs  670,  1.459  e  2.010/2011,  por  guardarem  semelhança,  foram  anexados  à
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proposição em exame.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende determinar que os estabelecimentos que exploram o

serviço de estacionamento de veículos cobrem de forma que o custo de cada fração

de 15 minutos corresponda a um quarto do custo de uma hora. Pretende, também,

que tais estacionamentos mantenham relógios em locais visíveis para o consumidor

na entrada e na saída. Além disso, deverão ser afixadas placas próximas à entrada

do estacionamento informando os valores correspondentes aos períodos fracionados

de permanência dos veículos. O projeto prevê, ainda, que o descumprimento dessas

normas sujeitará o infrator às penalidades de advertência, multa e duplicação do valor

desta, em caso de reincidência.

O objetivo da proposição é obrigar os estacionamentos a cobrar tarifa proporcional

ao tempo de permanência do veículo. Em muitos desses estabelecimentos, o cliente

paga o valor correspondente a uma hora, mesmo quando utiliza o estacionamento

durante poucos minutos.

Na nossa Capital,  Belo  Horizonte,  a  Lei  nº  8.616,  de 14/7/2003,  que contém o

Código  de  Posturas  do  Município,  disciplina  o  serviço  de  estacionamento,

determinando, no seu art. 245, que tais estabelecimentos tomem como fração, para

fins de cobrança, o período de quinze minutos. Estabelece, também, a afixação de

placas com os valores correspondentes aos períodos fracionados de permanência

dos veículos.

A Constituição da República estabeleceu, no inciso I do art.  30, a autonomia do

Município para legislar sobre todos os assuntos de seu peculiar interesse.

De  acordo  com  o  mestre  Hely  Lopes  Meirelles,  “(...)  serviços  há  que  já  estão

estabelecidos remansadamente com a competência privativa do município. Outros,

entretanto,  suscitam  dúvidas  dados  os  interesses  comuns  das  três  esferas

administrativas,  com  intensidade  aparentemente  igual,  o  que  exige  um  exame

acurado diante de cada caso ocorrente, a fim de se determinar à manutenção. (...)

Acresce ainda notar  a existência de matérias  que se sujeitam simultaneamente à



256
____________________________________________________________________________

regulamentação  pelas  três  ordens  estatais,  dada  a  sua  repercussão  no  âmbito

federal, estadual e municipal. (...) Isso porque sobre cada faceta do assunto há um

interesse predominante  de  uma das  três  entidades governamentais.  Quando esta

predominância toca ao Município, a ele cabe regulamentar a matéria, como assunto

de seu interesse local”. (“Direito Municipal Brasileiro”, 6ª ed., Malheiros, pp. 121-122.)

De fato, a disciplina relativa ao funcionamento dos estacionamentos de veículos, à

fixação de placas, à sinalização, entre outros, é matéria de predominante interesse

local, devendo ser objeto de legislação municipal.

Há, todavia, uma faceta do assunto que diz respeito à defesa do consumidor. Sem

dúvida, o serviço prestado pelos referidos estabelecimentos configura uma relação de

consumo, devendo, por isso, sujeitar-se à disciplina do Código de Proteção e Defesa

do  Consumidor,  tendo  o  Estado,  conforme  exarado  no  parecer  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, competência para disciplinar a matéria.

Passamos, então, à análise do mérito da proposição. Esta Comissão entende que o

estabelecimento não pode exigir que o cliente pague por um serviço que não foi por

ele utilizado, o que é exigir “vantagem manifestamente excessiva”, infração prevista

no inciso V do art. 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Além disso, a

cobrança de um valor mínimo por determinado período de estacionamento configura

“venda casada”,  que é considerada crime contra  a  ordem econômica e contra as

relações de consumo, conforme dispõe o Art. 39 do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor :

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

De  fato,  o  inciso  I  do  mesmo  art.  39  estabelece  que  é  vedado  condicionar  o

fornecimento de serviço a limites quantitativos. Sendo assim, o estabelecimento não

pode exigir  que o consumidor  pague uma quantia mínima,  sem a correspondente

utilização do serviço. Se o veículo permanece estacionado por alguns minutos e é

pago  o  valor  correspondente  a  uma hora,  o  fornecedor  recebe  não  apenas  pelo

tempo pago a mais pelo consumidor, mas também pelo tempo que será pago pela
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utilização da vaga por outro veículo, ainda dentro do mesmo horário.

Os Projetos de Lei nºs 670, 1.459 e 2.010/2011, anexados à proposição em tela,

tratam de matéria idêntica, cujo objeto está contemplado pelo projeto e as emendas

que o aprimoram.

Quanto  às  penalidades  previstas  no  art.  5º  do  projeto,  entendemos  que  a  Lei

Federal  nº  8.078,  de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor, já estabeleceu as sanções que serão aplicadas nos casos de infração às

normas  de  defesa  do  consumidor.  Por  essa  razão,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 3.

Com o objetivo de aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nº 4, que obriga os

estabelecimentos  que  exploram  serviço  de  estacionamento  de  veículos  a  manter

registro de entrada de veículos e, em caso de extravio do “ticket” de estacionamento,

o referido registro poderá ser consultado pelo consumidor para a devida apuração do

tempo de utilização do serviço. É Importante esclarecer que essa emenda também

proíbe  a  cobrança  de  multa  por  extravio  do  “ticket”.  Acrescente-se  que  essa

contribuição foi efetivada a partir de dispositivo previsto no Projeto de Lei nº 670/2011,

anexado à proposição, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Por fim, considerando que os estacionamentos de veículos em funcionamento no

Estado precisarão adequar-se à nova norma, especialmente no que diz respeito à

afixação de placas e à instalação de relógios, apresentamos a Emenda nº 5.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

447/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e 3, 4 e 5, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 6º, renumerando-se os demais:

“Art. 6º – Os estabelecimentos de que trata esta lei são obrigados a manter registro
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de  entrada  de  veículos  para  fins  de  consulta  em  caso de  extravio  do  “ticket”  do

usuário.

Parágrafo único – Fica proibida a cobrança de multa por  extravio do “ticket”  de

estacionamento.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 7º, renumerado pela Emenda nº 4, a seguinte redação:

“Art. 7º – Os estabelecimentos que exploram serviço de estacionamento de veículo

no Estado terão o prazo de sessenta dias para se adequarem ao disposto nesta lei.”.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Antônio Júlio – Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 482/2011

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 88/2007, “altera a Lei nº 14.937,

de  23/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA -, e dá outras providências”.

Publicado no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/11,  o  projeto  foi  distribuído  a  esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende reduzir em 30% o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA – incidente sobre os automóveis movidos a álcool.

Observa-se que a proposta já  foi  exaustivamente analisada por  esta Comissão,

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 88/2007, cujo parecer exarado pelo relator,

nessa oportunidade, acolhemos na íntegra e transcrevemos a seguir, haja vista não

ter  ocorrido  mudança  constitucional  ou  legal  que  pudesse  propiciar  uma  nova

interpretação da matéria:

“Conforme consta na justificação do projeto, a medida tem o propósito de corrigir

distorção que surgiu há alguns anos, em face do avanço tecnológico, uma vez que
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atualmente  um  mesmo  automóvel  pode  ser  movido  a  álcool  e  a  gasolina

(bicombustível) e, até mesmo, a gás natural veicular – GNV. Observa-se que o projeto

é de relevante interesse público, pois a adoção da medida proposta representará um

grande incentivo para a aquisição de veículos movidos a combustível genuinamente

brasileiro (álcool), o que poderá ter como resultado uma significativa economia no

consumo de petróleo. Além disso, observa-se uma perfeita consonância da proposta

com a política de proteção ambiental:  como é  sabido,  os  poluentes derivados  do

álcool são menos nocivos do que aqueles oriundos da queima da gasolina. Deve ser

enfatizado  que  a  instituição  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores,  conforme  preconiza  o  art.  155,  III,  da  Constituição da República,  é

prerrogativa do Estado, ao qual compete, também, o estabelecimento das alíquotas, a

fixação da base de cálculo e a definição dos casos de isenção tributária. Cabe a esta

Casa Legislativa,  nos  termos  do disposto  no  art.  61,  III,  da  Constituição mineira,

dispor sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de renda, em

estrita  consonância  com  o  princípio  da  legalidade,  inerente  ao  direito  tributário

brasileiro.  Em que pesem aos  argumentos expendidos,  podemos constatar  que a

redução da carga tributária  decorrente da adoção da medida proposta resulta em

perda de receita, com reflexos diretos no caixa do Tesouro. A Lei Complementar nº

101, de 4/5/2000,  que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal,

admite  a  concessão de benefício  de  natureza  tributária  da  qual  resulte  perda  de

receita,  conforme  ocorre  no  caso  em  análise,  desde  que  sejam  atendidos  os

pressupostos  constantes  no  art.  14  daquele  diploma  legal.  Nos  termos  da

mencionada lei, as medidas propostas devem estar acompanhadas de estimativa do

impacto financeiro-orçamentário no exercício em que devem iniciar  sua vigência e

nos dois exercícios seguintes, atendendo, também, ao disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.  Além  disso,  deve  haver  demonstração  de  que  a  renúncia  foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de

resultados  fiscais,  ou,  então,  a  proposta  deverá vir  acompanhada de medidas de

compensação, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo, o que, efetivamente,

não veio  a  ocorrer.  Embora  esta  Casa Legislativa  tenha competência  para  dispor
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sobre a matéria,  não julgamos que o projeto possa continuar  tramitando,  por  não

atender aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 482/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Cássio Soares – Delvito Alves – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 491/2011

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 52/2007, “concede isenção do

pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, na

hipótese que especifica, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, o projeto foi distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e ilegalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  viabilizar  a  isenção  de  pagamento  do  IPVA  ao

proprietário  de  veículo automotor  novo,  adquirido nos exercícios de 1999,  2000 e

2001.

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: “Em que pese ao fato de as atribuições para a instituição do

IPVA estarem inseridas na órbita de competência desta Casa Legislativa, deparamos

com óbices de natureza legal que inviabilizam a tramitação da proposta. A adoção da
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medida constante no projeto implica perda de receita para o Estado, o que nos leva a

analisar o projeto com base nos comandos da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000,

que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a norma,

qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da

qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deve iniciar  sua vigência  e nos dois

exercícios seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além

disso, a proposta deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de

receita da Lei Orçamentária ou estar acompanhada de medidas de compensação, por

meio do aumento de receita,  proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Deve ser levada em

conta, também, a previsão constante no art. 158, III, da Constituição da República,

segundo a  qual  50% do produto  da  arrecadação  do  imposto  do  Estado sobre  a

propriedade dos veículos automotores licenciados em seu território pertencem aos

Municípios,  podendo  a  implementação  da medida  proposta  resultar  em  perda  de

arrecadação e renúncia de receita por parte daqueles entes federados. Lembre-se

que tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 88/2007, de autoria do mesmo

parlamentar, com o propósito de alterar a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe

sobre o IPVA, possibilitando a redução da base de cálculo do imposto para veículos

movidos a álcool, o qual recebeu parecer contrário desta Comissão. O mesmo autor

apresentou, também, o Projeto de Lei nº 198/2007, que concede desconto de 50% no

pagamento  do  IPVA aos  proprietários  de  veículos  que  fizerem  conversão  para

bicombustível,  o  qual  foi  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 491/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - André Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves

- Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 687/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago  e  decorrente  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.980/2009,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “institui  desconto  no

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - aos contribuintes 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

apresentada.

Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este órgão colegiado

apreciar o projeto atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por objetivo instituir desconto no Imposto sobre a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA –,  condicionado  ao  pagamento  nos

prazos  de  vencimento  estipulados,  nos  patamares  de 10%,  15% e 20%,  para  os

contribuintes que não tenham incorrido em infração de trânsito, respectivamente, no

ano civil anterior e nos últimos dois e três anos civis.

O autor da matéria argumenta que a instituição do desconto irá estimular o cidadão

a  observar  a  inteira  obediência  às  leis  de  trânsito  e  incentivar  a  adimplência  ao

pagamento do referido imposto.

Tendo em vista que o art. 155 , III, da Constituição da República determina que o

IPVA é um tributo de competência do Estado e, ainda, que o art. 61, III, da Carta

mineira atribui à Assembleia Legislativa a competência para dispor sobre o sistema

tributário  estadual,  a  Comissão de Constituição e  Justiça  não vislumbrou óbice  à

tramitação  do  projeto,  tampouco  vício  na  iniciativa  parlamentar  para  deflagrar  o

processo legislativo.

Em decorrência dessas normas constitucionais, foi editada em nosso Estado a Lei

nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre tal imposto. Esse diploma, entre outras coisas,

define o contribuinte do tributo, dispõe sobre o campo de incidência, o fato gerador,
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os  casos  de  isenção,  as  alíquotas,  nos  exatos  limites  da  competência  que  foi

atribuída ao Estado membro e ao Distrito Federal pela Carta Magna.

Em  favor  da  proposição,  pode-se  argumentar  que,  assim  como  o  Código  de

Trânsito Brasileiro estabelece pesadas multas para punir aqueles que transgridem as

regras de trânsito, a legislação estadual que trata do IPVA pode estimular a integral

obediência  às  normas de trânsito  e reduzir  a  inadimplência  no  pagamento  desse

tributo,  premiando  os  bons  motoristas  com  a  concessão  de  vantagem  tributária.

Nesse sentido, a proposição tem o mérito de incentivar a adesão da sociedade a uma

nova  cultura,  que  valoriza  o  comportamento  seguro  no  trânsito  e  torna  as  vias

públicas um espaço de convivência democrática e solidária.

Quanto ao exame de possível repercussão financeira da proposição, a cargo desta

Comissão,  devemos lembrar que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a

chamada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que estabelece normas de finanças

públicas para a responsabilidade na gestão fiscal, determina, no seu art. 14, que a

concessão ou ampliação de benefício tributário da qual decorra renúncia de receita

deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Além disso, deve

atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e estar acompanhada

de  medidas  de  compensação  ou  demonstrar  que  a  renúncia  de  receita  foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo da LDO.

No caso,  embora  inexista  estudo ou  mesmo a  contrapartida  necessária  para  a

compensação  da  perda  de  receita  decorrente  da  implementação  da  norma  ora

proposta, devemos considerar que, uma vez acatada, se assim for a vontade política,

caberá ao Poder Executivo adotar as medidas necessárias para o cumprimento das

exigências da LRF, ou seja, a consequente redução da arrecadação de tributo deverá

ser  contrabalançada  mediante  adequação  da  Lei  Orçamentária  Anual.  Assim,

compatibilizadas as receitas e despesas públicas, não haverá prejuízo do equilíbrio

orçamentário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 687/2011, no 1º
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turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Sagento Rodrigues

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 721/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei n.º 721/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n.º  2.141/2008,  obriga  que  os  bancos  de

dados,  os  cadastros  de  consumidores  e  os  serviços  de  proteção  ao  crédito

comuniquem  ao  consumidor,  por  carta  registrada  na  modalidade  de  aviso  de

recebimento - AR - a negativação de seu nome.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

da matéria com a Emenda nº 1 que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  apreço  pretende  obrigar  bancos  de  dados,  cadastros  de

consumidores e serviços de proteção ao crédito a comunicarem ao consumidor, por

carta registrada, a negativação de seu nome.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Evidenciou também que há no Poder Judiciário um expressivo número de

ações de consumidores que visam excluir os nomes desses bancos de dados, bem

como reparar a afetação moral, que representa a perda do crédito. Informou que, no

Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  nos  termos  do  art.  43,  já  existe

obrigação expressa de o fornecedor encaminhar comunicação escrita ao consumidor,

mas que não se disciplina a forma de remessa dessa comunicação. Assim sendo,

essas empresas remetem cartas simples ao consumidor, as quais, muitas vezes, se

extraviam  ou  são encaminhadas  para  endereços  inexistentes.  Com o objetivo  de

uniformizar  a  legislação  relativa  às  penalidades  aplicadas  àqueles  que  violam  as
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normas protetivas dos consumidores, apresentou a Emenda nº 1, conferindo nova

redação ao art. 3º do projeto.

No  que  tange  ao  mérito  do  projeto,  há  que  ressaltar  que,  além  do  direito  à

informação escrita sobre a existência de pedido de negativação de seu nome em

bancos  de dados,  cadastros  de  consumidores e  serviços  de  proteção ao crédito,

haverá também a garantia de que a comunicação se dará a tempo e no modo devido,

evitando surpresas,  nos termos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor  -

CDC.  Inúmeros  transtornos  e  constrangimentos  aos  consumidores  ocorrem

diuturnamente, em virtude dessa fragilidade do sistema.

Da  mesma  forma,  no  que  tange  às  relações  de  consumo,  caracteriza-se  a

preocupação  do  legislador  estadual  com  essa  matéria.  0  projeto  trata  com

propriedade  essa  questão,  em  perfeita  consonância  com  a  política  nacional  de

coibição e repressão eficiente de abuso praticado no mercado de consumo.

Além do mais, trata-se do cumprimento de dispositivo constitucional federal,  nos

termos do inciso XXXII do art. 5º de nossa Carta Magna, que comanda ao Estado

promover,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do  consumidor.  Desta  forma,  a  intervenção

estatal  evita distorções, sem falar  no zelo pela qualidade e segurança no que diz

respeito à harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores.

Com efeito, o projeto suplementa, de forma efetiva, a proteção emanada do CDC.

Dessa forma, esta Comissão entende que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 721/2011, no 1º

turno, com a Emenda n.º 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Carlos  Henrique  -  Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 777/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 961/2007, “dispõe sobre reserva de vaga para



266
____________________________________________________________________________

afro-brasileiros, em peça publicitária de órgão das administrações públicas direta e

indireta do Estado de Minas Gerais”.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou,  vem  agora  a  proposição a  esta  Comissão para  receber  parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição objetiva estabelecer reserva de vagas para afro-brasileiros nas peças

publicitárias dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Para

tanto,  o  projeto  prevê que no mínimo 40% das  pessoas  que aparecerem nessas

peças sejam afro-brasileiros.

A adoção de políticas públicas reparatórias de desigualdades sociais por meio de

ações afirmativas, como a que ora se pretende criar, favorece a mobilidade social, ao

propiciar o acesso ao mercado de trabalho e emprego, configurando mecanismo de

resgate da dignidade e da cidadania dos afro-brasileiros. Essa ação discriminatória

positiva (“positive action”), mais que necessária, é plenamente justificável diante do

quadro  de  vulnerabilidade  econômico-social  que  parece  autorizar  a  violação  de

direitos  fundamentais  da  comunidade  afro-brasileira,  situação  que  não  se  resolve

apenas pelo recurso ao arcabouço jurídico.

Conforme dados extraídos do “Comunicado Ipea nº 91 – Dinâmica Demográfica da

População Negra Brasileira” (disponível em www.ipea.gov.br), de maio de 2011, ano

internacional  dos  afrodescendentes,  a  demografia  racial  brasileira  passou  por

mudanças expressivas ao longo do século XX. A população branca era maior que a

negra  entre  1980  e  2000,  invertendo-se  a  situação  no  Censo  2010,  quando  97

milhões  de  pessoas  se  declararam  negras  (pretas  e  pardas)  e  91  milhões  se

declararam brancas A taxa de crescimento da população negra entre 2000 e 2010 foi

de 2,5% ao ano, enquanto a da população branca aproximou-se de zero. As taxas de

fecundidade (número médio de filhos ao final  da vida reprodutiva)  decaíram tanto

para mulheres brancas como negras, passando de 2,7 filhos para 2,1 para mulheres

negras e de 2,2 para 1,6 para mulheres brancas.
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Essa nova dinâmica demográfica da população negra, que potencializa os desafios

enfrentados por políticas públicas marcadas por cortes raciais, estaria ocorrendo em

função da fecundidade mais alta entre mulheres negras, ou mesmo em função do

aumento do número de pessoas que no último censo se declararam pardas.

Sem  aprofundar  na  análise  de  outras  variáveis  envolvidas  no  delineamento  do

quadro dessa nova dinâmica populacional, percebemos que, não obstante a acuidade

com que examinou a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o

Substitutivo nº 1, colocou-se na contramão da ação afirmativa que ora se pretende

aprovar,  pois  reduziu  pela  metade o  percentual  da  reserva  de  vagas  previsto  no

projeto original, quando o público alvo da ação, a população negra, no universo do

Estado, segundo dados do Censo 2010, é de 53,5% da população total.

Diante desses argumentos e em sintonia com a Lei Federal nº 12.288, de 2010, que

institui o Estatuto da Igualdade Racial, cujo art. 38 prevê que a implementação de

políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será

de responsabilidade do poder público, entendemos que o percentual de figuração de

afro-brasileiros em peças publicitárias da administração pública do Estado não deverá

ser inferior a 40%, conforme consta no projeto, sob pena de se aprovar uma ação

reparatória de baixíssimo impacto frente ao quadro atual da mobilidade populacional

de pessoas negras e pardas no Estado.

Para que se corrija a distorção que se anunciava no Substitutivo nº 1, opinamos

pela aprovação do projeto em sua forma original.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

777/2011 na forma original  e pela  rejeição do Substitutivo  nº  1,  apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente e relator – Duarte Bechir – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 778/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do Deputado Délio  Malheiros, o projeto de lei  em tela,  resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 685/2007, “institui o Estatuto do Cinéfilo e dá

outras providências”.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

do projeto.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa a regular as relações entre os estabelecimentos e os

frequentadores das salas de cinema e teatro no Estado, tendo como orientador o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em  sua  justificação,  o  autor  destaca  que  o  projeto  visa  garantir  ainda  mais  o

conforto e a segurança do frequentador das salas de cinema e afins, na tentativa de

minimizar  problemas  na  prestação  do  serviço.  Ressalta  ainda  que  a  proposta

legislativa  pretende  beneficiar  o  empreendedor,  resguardando  os  seus  direitos  e

atraindo cada vez mais clientes ao seu estabelecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou qualquer óbice à tramitação da matéria.

No mérito,  ressaltamos a importância da matéria para que as relações entre os

estabelecimentos  de  cultura  e  os  frequentadores  sejam  pautadas  pelo  respeito  a

ambas as partes,  como preceitua a legislação concernente,  servindo,  neste caso,

como norma  suplementar  ao  código  de  defesa  do  consumidor,  cobrindo  lacunas

existentes sobre a matéria em análise.

Normatizar  essa  relação,  obrigando  as  casas  de  espetáculo  a  divulgar  sua

programação nos meios de comunicação, regulamentando o direito à meia entrada,

garantindo o livre acesso do profissional em serviço, de acordo a legislação em vigor,

zelando pela limpeza dos estabelecimentos e criando a ouvidoria para o recebimento

de sugestões e reclamações, permitirá que as salas de cinema e teatro funcionem

com a segurança adequada quanto à higiene e à qualidade das instalações físicas e

dos produtos alimentícios vendidos no local.

Outro  fato  importante  é  a  vedação  do  uso  de  celulares  dentro  dos
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estabelecimentos,  dando  o  direito  à  administração  da  casa de  retirar  da  sala  de

espetáculo o portador de celular que causar incômodo durante a exibição.

Assim, entendemos que a instituição do Estatuto do Cinéfilo é oportuna e meritória,

pelo que a proposição deve ser aprovada por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 778/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Carlos Henrique, relator – Délio Malheiros – Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei  em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.490/2009, “o briga os bancos, as empresas de

cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de

internet e televisão por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes

de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita comprovar documentalmente o teor e

a data de suas solicitações”.

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 com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em apreço pretende instituir a obrigatoriedade da emissão, por parte das

instituições financeiras e dos prestadores dos serviços públicos que menciona,  de

documento  hábil  para  a  comprovação  do  teor  e  da  data  das  solicitações

encaminhadas pelos consumidores.

Salientou ainda que legislar  sobre a proteção ao consumidor é da  competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

A União editou a Lei nº 8.078, de 1990, que contém o Código Brasileiro de Defesa
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do Consumidor, estabelecendo a Política Nacional das Relações de Consumo, com a

finalidade de atender as necessidades dos consumidores, visando ao respeito a sua

dignidade, à promoção de sua saúde e segurança, à proteção de seus interesses

econômicos,  à  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem  como à  transparência  e

harmonia nas relações de consumo.

A Comissão de Constituição e Justiça enfatizou em seu parecer que os serviços

prestados por meio de contratos de massa, como ocorre com a telefonia e com as

instituições  financeiras,  carecem  de  uma  melhor  regulamentação,  haja  vista  a

vulnerabilidade do consumidor diante desses verdadeiros impérios econômicos.

Essa Comissão relatou ainda que nada impede que esta Casa venha a dispor sobre

o assunto, no exercício da sua competência residual, tratando da matéria relativa à

comprovação do teor das demandas dos consumidores.

Passamos, então, à análise do mérito da proposição. Esta Comissão entende que a

proposta está em plena consonância com os princípios norteadores das relações de

consumo estatuídas no Código de Defesa do Consumidor e nas leis esparsas e que

representa  uma contribuição  significativa  desta  Casa  para  a  solução  de  conflitos

naquela  área,  possibilitando  que  os  consumidores,  ao  formularem  algum  tipo  de

reclamação junto a fornecedores, possam dispor de documentos hábeis a comprovar

a sua solicitação, resguardando seus direitos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 847/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 866/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.709/2009, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a

Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 101, inciso XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento propõe, de acordo com o seu art. 1º, a instituição de

uma política estadual de incentivo ao comércio varejista, de forma a assegurar sua

livre iniciativa e seu fortalecimento.

Em  sua  douta  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  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. Argumentou que, “por força do princípio da universalidade que norteia

o orçamento público, a política que demandar investimento governamental deve estar

prevista  na  lei  orçamentária”  e  que,  “entretanto,  isto  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”.

Conclui a referida Comissão que “projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar,

pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a

proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas

políticas,  permanecendo  a  cargo  do  Poder  Executivo  definir  a  melhor  forma  de

implementá-las”.

Dessa forma, vislumbrou a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa e,

por  isso  mesmo,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que,  além  de  promover  alguns

reparos para o aprimoramento da proposição, não abarca os dispositivos de natureza

administrativa.  Em função disso,  foram suprimidas  as  disposições  que cuidam da

criação  de  frente  parlamentar,  uma  vez  que  sua  instituição  se  dá  por  meio  de

requerimento, não constituindo objeto de lei, bem como o dispositivo que impõe prazo

de 90 dias ao Poder Executivo para a regulamentação do disposto na nova lei, pois

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.
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No que concerne  ao  exame de mérito  da  matéria,  cumpre-nos  ressaltar  que a

proposição se nos afigura de todo oportuna, visto que constituem objetivos da política

de incentivo ao comércio varejista, nos termos do substitutivo que lhe foi apresentado,

promover  o  fortalecimento  dessa  categoria  de  comércio,  gerar  emprego e  renda,

diminuir  os  custos  da  atividade  varejista,  promover  o  melhor  aproveitamento  do

potencial  do  setor,  desenvolver  o  turismo  de  negócios  relacionado  à  atividade

varejista,  incentivar  a  capacitação  de  empreendimentos  e  de  empregados  e

conscientizar  a  população  da  importância  do  comércio  varejista  e  dos  problemas

enfrentados pelo setor.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 866/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Hélio Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 913/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.301/2010,  requerido  pelo  Deputado  Gustavo  Corrêa,  “proíbe  a  fabricação,  o

transporte e a comercialização de armas de fogo de brinquedo que disparem projéteis

através de pressão, bem como daquelas com características de armas verdadeiras”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1/4/2011, foi o projeto distribuído para as

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  examinar  a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta, ficam proibidos a fabricação, o transporte e a

comercialização de armas de fogo de brinquedo que disparem projéteis através de

pressão, bem como daquelas com características de armas verdadeiras.

O autor da proposta justifica a sua iniciativa lembrando que, “em tempos de uma
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busca incessante pela paz, não se justifica a existência de brinquedos que imitam

armas nas mãos das nossas crianças, muito menos, servindo aos meliantes como

objeto de intimidação e de favorecimento ao delito. O objetivo precípuo deste projeto

é  coibir  a  existência  desses  brinquedos  tão  danosos  à  formação  dos  nossos

pequeninos mineiros.”

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social.

Examinada  pela  Assessoria  Jurídica  da  Secretaria  e  pelo  Conselho  Estadual  de

Criminologia  e  de  Políticas  Criminais,  ambos  os  órgãos  concluíram  por  sua

inconstitucionalidade,  fundamentalmente  porque,  nos  termos  do  art.  22  da

Constituição da República, a matéria se enquadra no domínio da legislação federal.

Sobre a matéria dispõe o art. 26 da Lei Federal nº 10.826, de 22/12/ 2003, que

“dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o

Sistema Nacional de Armas – Sinarm –, define crimes e dá outras providências”:

“Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de

brinquedos,  réplicas  e  simulacros  de  armas  de  fogo,  que  com  estas  se  possam

confundir.

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à

instrução,  ao  adestramento,  ou  à  coleção  de  usuário  autorizado,  nas  condições

fixadas pelo Comando do Exército.”

Observa-se, com efeito, que já existe legislação federal a dispor sobre o tema em

referência, e suas disposições não são iguais às do projeto em exame, embora sejam

similares.

Em situações como esta, a legislação estadual não deve ser aprovada pois entraria

em  rota  de  colisão  com  a  legislação  federal  em  vigor,  a  qual,  enquanto  não for

declarada inconstitucional, goza de presunção de constitucionalidade.

Além do mais,  examinando as normas constitucionais  referentes à  competência

legislativa, é possível extrair a conclusão de que a matéria deve mesmo ficar sob a

responsabilidade política da União, senão vejamos o que determina a Constituição da

República:

“Art. 21 – Compete à União:

(...)
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VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

(...)

XVI  – exercer a classificação,  para efeito  indicativo,  de diversões públicas e de

programas de rádio e televisão;

(...)

Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI  –  normas  gerais  de  organização,  efetivos,  material  bélico,  garantias,

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

(...)

Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V – produção e consumo;

(...)

XV – proteção à infância e à juventude;

(...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

(...)”.

A competência legislativa federal,  exercida por meio do citado art.  26 da Lei  nº

10.826,  de  2003,  encontra  respaldo  na  Constituição  do  País.  A  matéria  está

compreendida,  em  sentido  amplo,  na  expressão  material  bélico  (caso  em  que  a

competência  da  União  é  privativa),  já  que  o  foco  da  discussão  é  justamente  a

fabricação,  o transporte e a comercialização de armas de fogo de brinquedo que

disparem projéteis através de pressão, bem como daquelas com características de

armas verdadeiras.

Ainda que não se considere esse argumento, compete ao Poder Público federal

instituir normas gerais relativas à proteção da infância e à produção e consumo de

bens de natureza vária, como se pode ver nos dispositivos transcritos. No caso em

análise, a lei federal delimitou a proibição, que fica restrita à fabricação, à venda, à
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comercialização e à importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de

fogo  que  com  estas  se  possam  confundir.  O  Estado,  a  pretexto  de  exercer

competência legislativa complementar, não pode ir contra essa delimitação normativa

federal, que, repita-se, estando em vigor, goza da presunção de constitucionalidade.

Além  do  mais,  pela  envergadura  da  matéria,  que  tem  repercussão  em  todo  o

território brasileiro, não parece ser este assunto de predominante interesse regional,

mas nacional, caso em que mais uma vez se afirma a responsabilidade política da

União. Segue abaixo texto memorável de José Afonso da Silva:

“O  princípio  geral  que  norteia  a  repartição  de  competência  entre  as  entidades

componentes do Estado federal é o da predominância do interesse, segundo o qual à

União  caberão  aquelas  matérias  e  questões  de  predominante  interesse  geral,

nacional,  ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de interesse

regional, e aos municípios concernem os assuntos de interesse local(...)” (Curso de

Direito Constitucional Positivo, 2007, p. 478).

Por outro lado, ao confrontar os conteúdos normativos em referência, percebe-se

que a legislação federal  está vazada em termos mais razoáveis.  A proibição nela

constante é  mais  moderada e atende melhor  aos princípios  da ordem econômica

nacional, que consagra, no art. 170 da Lei Maior, o princípio da livre iniciativa. A esse

respeito, é válido citar Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “nossa

ordem  econômica  não  consagra  o  dirigismo  econômico;  a  intervenção  estatal  na

ordem econômica é permitida como exceção para assegurar a proteção do mercado

e a livre concorrência”. (“Constituição Federal Comentada”, 2009, p. 639).

Se é difícil compatibilizar o direito que tem o empresário de iniciar os seus próprios

negócios com os direitos que têm os consumidores de, entre outras coisas, receber

proteção  legal  contra  bens  e  produtos  danosos  à  sua  saúde  física  e  mental,  a

legislação federal parece atingir esse objetivo.

Releva dizer, por derradeiro, que o princípio da razoabilidade, inserto no “caput” do

art.  13 da Constituição mineira, norteia e orienta a elaboração das leis  estaduais,

servindo, na espécie, de entrave para a aprovação da proposta em exame, a qual,

como já se disse,  provoca interferência  grave,  e  inconstitucional,  na  liberdade de

iniciativa. Acerca desse expressivo princípio geral de direito, também como forma de
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arremate, calha citar a lição precisa de Antônio José Calhau:

“(...)princípio básico e elementar que exige coerência, moderação e bom senso por

parte dos executores da vontade do Estado. A utilização de critérios aceitáveis e a

adoção de medidas adequadas em função das circunstâncias é o mínimo que se

espera dos órgãos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Em outras palavras, a

coerência  de  atitudes  e  a  proporcionalidade  entre  meios  e  fins  constituem  os

componentes por excelência do princípio da razoabilidade, que funciona como limite

ao exercício da discricionariedade do administrador, do legislador e do juiz.” (“Revista

do Legislativo”, nº 55).

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 913/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 991/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 991/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.206/2010, dá nova redação aos arts. 1º e 2º

da  Lei  nº  14.235,  de  26/4/2002,  que  dispõe  sobre  o  atendimento  a  clientes  em

estabelecimento bancário.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar,  esta  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  pretende  alterar  a  Lei  nº  14.235,  de  2002,  que  disciplina  o

atendimento  aos  consumidores  por  parte  das  instituições  financeiras  do  Estado,

norma que se tornou conhecida como Lei dos 15 Minutos.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa  por  parte  de  parlamentar.  Evidenciou  que  a  medida  visa  melhorar  o

atendimento aos clientes das agências, uma vez que estas disponibilizam um número

de funcionários insuficiente para cobrir a demanda dos consumidores, obrigando o

consumidor a permanecer nas filas por tempo indeterminado. A Comissão apresentou

o Substitutivo nº 1 para adequá-lo à técnica legislativa e excluir qualquer alusão ao

número de funcionários destacados para atendimento nos caixas, o que poderia ser

interpretado  como matéria  alusiva  ao  direito  de  trabalho,  campo  de  competência

legislativa da União.

Efetivamente,  nos termos do § 2º do art.  3º  do Código Brasileiro de Defesa do

Consumidor,  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, creditícia e securitária,

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, é reconhecida como relação

de  consumo.  Assim  sendo,  há  que  harmonizar,  por  ação  governamental,  os

interesses  dos  consumidores  e  dos  fornecedores  nessas  relações.  De  fato,  a

delimitação  do  tempo  de  espera  para  atendimento  por  parte  das  instituições

financeiras  tornou-se  lei  em  diversos  outros  Estados  e  também  em  centenas  de

Municípios do País.

Embora não possamos vislumbrar, de plano, uma mudança significativa no texto

dos  arts.  1º  e  2º  da  citada  lei,  verifica-se  que  a  criação  da  possibilidade  de  o

consumidor, ao sair do estabelecimento bancário, portar um documento que contenha

o timbre da instituição, o horário de sua chegada e de seu atendimento representa um

avanço  significativo.  Com  efeito,  a  senha  emitida  nos  moldes  propostos  torna-se

instrumento hábil para que os órgãos de proteção e defesa do consumidor possam

obter uma prova documental e penalizar a instituição financeira que descumprir a lei

no que tange ao tempo de espera para atendimento.

A plena  eficácia  da  norma,  entretanto,  depende  da  fiscalização  e  penalização

desses  estabelecimentos,  o  que  não  tem  ocorrido  em  conformidade  com  as

necessidades  do mercado,  exatamente  pela ausência  de provas sobre  a  infração

cometida pelos bancos. Essa situação não mais deverá ocorrer se aprovado o projeto

em  apreço,  pois  o  cliente  sai  do  estabelecimento  com  um  documento  hábil  a
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comprovar o tempo de sua espera na fila.

Trata-se  de  uma  medida  das  mais  acertadas,  por  racionalizar  o  processo  de

produção de provas e permitir que se instaure a decência no atendimento bancário,

tendo em vista que os fornecedores permitem, por  absurdo que possa parecer,  a

permanência de pessoas idosas por horas na fila, quando, por outro lado, otimizam

ao máximo seus lucros.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 991/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Carlos Henrique, relator – Duilio de Castro – Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.021/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  538/2007,  “dispõe  sobre  a  elaboração  de

planos de manejo florestal simplificados”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Nos  termos do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  cumpre-nos examinar  a

matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A matéria constante na proposição em epígrafe foi  tratada no Projeto de Lei nº

539/2003 e, posteriormente, foi reproduzida no Projeto de Lei nº 538/2007. Em ambas

as oportunidades a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposta viável

na  forma  do  substitutivo  que  apresentou.  Considerando,  porém,  as  substanciais

alterações na Lei Florestal estadual promovidas pela Lei nº 18.365, de 2009, bem

como o processo de reforma do Código Florestal em curso no Congresso Nacional,
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entendemos necessário reexaminar a matéria.

O projeto estabelece que os proprietários rurais cujas propriedades tenham até 150

ha e mais de 50% de sua superfície coberta de vegetação submetida a regimes de

preservação  permanente  e  reserva  legal  poderão  apresentar  plano  de  manejo

florestal  simplificado,  elaborado  por  profissional  habilitado,  segundo  orientação

técnica do órgão de meio ambiente competente. Estabelece, outrossim, a gratuidade

da  assistência  técnica  feita  pelo  Estado,  direta  ou  indiretamente,  por  meio  de

empresa pública, para a elaboração do plano para os proprietários rurais de áreas de

até 50 hectares.

A Constituição Federal estabelece, no art. 24, VI, que cabe à União, aos Estados e

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre matéria ambiental, notadamente

sobre florestas. No âmbito dessa legislação, cabe à União editar as normas gerais

sobre o assunto e aos Estados suplementá-las para atender a suas peculiaridades.

O Código Florestal – Lei Federal nº 4.771, de 1965 – atribui o exercício do poder de

polícia  ao  poder  público  estadual  para  fins  de  supressão  de  mata  em  áreas  de

preservação permanente, reserva legal e outras, bem como para o estabelecimento

da localização da reserva legal e a aprovação de planos de manejo florestal.

Por sua vez, o art. 248, XIII, da Constituição do Estado prevê a assistência técnica

e extensão rural, com atendimento gratuito aos pequenos produtores rurais e suas

formas associativas e aos beneficiários de projeto de reforma agrária, nos termos da

lei. Nesse sentido, o art. 34 da Lei nº 14.309, de 2002, dispõe que “será assegurada

aos  agricultores  familiares  e  pequenos  produtores  rurais,  por  meio  dos  órgãos

técnicos  estaduais,  a  gratuidade  de  assistência  técnica,  especialmente  para

elaboração de planos de manejo florestal previstos nesta lei”. Assim, a disposição do

art. 3º da proposição em exame já se encontra amparada pela legislação estadual.

Observamos, similarmente, que a disposição do art. 2o do projeto, que pretende

definir a função do plano de manejo florestal, também já decorre da legislação em

vigor, notadamente dos arts. 12, 13, § 9º, 14, §§ 1º a 3º, 17, I, e 41 da Lei nº 14.309,

de 2002, e arts. 16, § 2º, e 19 da Lei Federal nº 4.771, de 1965.

Por outro lado, a definição de plano de manejo florestal simplificado apresentada no

parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  além  de  divergir  do  mesmo  conceito
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apresentado  pelo  regulamento  da  Lei  Florestal  estadual  –  Decreto  nº  43.710,  de

2004, art. 55, § 2º, II –, consubstancia matéria de caráter essencialmente técnico, que

não se presta à regulação de caráter político e perene, própria da lei.

Em suma, ao que nos parece, o cerne da proposição, que eventualmente poderia

ser introduzido na legislação florestal estadual, encontra-se no “caput” do seu art. 1º.

Convém ressaltar, entretanto, que a conveniência e a oportunidade, enfim, a própria

adequação da medida deverão ser objeto de rigoroso exame pela comissão de mérito

competente, tendo em vista as relevantes funções ecológicas desempenhadas pelas

áreas de preservação permanente e reserva legal na ordem ambiental.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.021/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta § 5º ao art. 41 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 41 da Lei nº 14.309, de 2002, fica acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 41 – (...)

§ 5º – O proprietário ou posseiro rural cuja propriedade ou posse tenha até 150ha

(cento e cinqüenta hectares) e mais de 50% (cinquenta por cento) da sua área total

submetida a regimes de preservação permanente e reserva legal poderá apresentar

ao órgão competente plano de manejo florestal simplificado.”.

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

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.063/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.836/2008,  dispõe  sobre  sanções  às
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seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados e terceiros e dá outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, 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 a proposição 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 regras para a contratação do

seguro  de  veículos  automotores  pelos  consumidores  do  Estado,  vedando  a

estipulação, por parte das seguradoras, de cláusulas e condições que limitem direito

dos segurados.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Informou que as empresas

que atuam nesse segmento do mercado não têm respeitado o direito dos segurados,

notadamente quanto à escolha da oficina que deverá reparar o veículo sinistrado,

obrigando-os a dirigir-se a um estabelecimento previamente cadastrado. Esclareceu

que esta conduta fere direitos assegurados pelo Código de Proteção e Defesa do

Consumidor - CDC.

As seguradoras informam ao consumidor que trabalham com uma grande gama de

oficinas para prestação dos serviços no momento da venda do seguro. No entanto,

para  surpresa do segurado,  quando  da  ocasião  do  sinistro  do  veículo,  assumem

conduta impositiva, direcionando os serviços de reparos dos veículos para oficinas

que dizem ser previamente cadastradas. O consumidor não tem nenhuma forma de

averiguar  em  que  condições  tais  cadastros  foram  efetivados,  submetendo-se  às

exigências das seguradoras.

O princípio da razoabilidade, que é uma diretriz constitucional, estabelece critérios

aceitáveis  do  ponto  de  vista  racional,  em  sintonia  com  circunstâncias  sociais,

econômicas,  culturais  e  políticas  que  envolvem  a  questão,  sem  se  afastar  dos
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parâmetros  legais.  Resumindo,  preconiza  a  utilização  do  bom-senso  jurídico.  A

conduta impositiva das seguradoras fere, com força, essa diretriz constitucional, além

de  provocar  significativo  desequilíbrio  na  harmonização  dos  interesses  dos

consumidores e fornecedores.  Tal  conduta também fere direitos assegurados pelo

CDC, que confere liberdade ao consumidor para escolher os produtos ou serviços

mais adequados às suas necessidades.

Nesse diapasão, o projeto suplementa a proteção emanada do nosso ordenamento

jurídico, observando o princípio constitucional  da razoabilidade. Dessa forma, esta

Comissão entende que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.063/2011, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  –  Antônio  Júlio,  relator  –  Duilio  de  Castro  –  Carlos

Henrique.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.167/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  1.885/2007,  “dispõe sobre  a  delegação do

serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras

providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, por ela apresentado,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  epígrafe  tem  por  objeto  estabelecer  o  prazo  de  cinco  anos,
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prorrogável uma vez por igual período, para a duração dos contratos de delegação a

particulares, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

–  DER-MG,  do  serviço  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros. Conforme apresentado pelo autor na justificação da matéria, o sistema

atual de delegação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros favoreceria

práticas cartoriais, com um número reduzido de grandes empresas perpetuando-se

na operação das linhas de transporte, em desacordo com o disposto no art. 170, IV,

da  Constituição  Federal,  que  estabelece  como  um  dos  princípios  da  ordem

econômica a livre concorrência. Ainda segundo o proponente, a licitação das linhas

de serviço de transporte intermunicipal poderia arrecadar cerca de R$ 250 milhões.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a medida em

estudo visa contribuir  para que os particulares tenham condições equânimes para

contratar  com  a  administração,  possibilitando  a  alternância  entre  eles.  Essa

alternância, continua aquela Comissão, busca evitar a patrimonialização, ou seja, a

apropriação, por parte de determinado grupo de pessoas, de bens e serviços que

pertencem à coletividade.  Além disso,  destacou que a competitividade introduzida

pelos  certames regulares contribuiria  para a melhoria dos serviços delegados aos

particulares,  em  consonância  com  o  princípio  constitucional-administrativo  da

eficiência.

Entendeu, porém, a Comissão de Constituição e Justiça que o prazo preconizado

pelo autor da matéria, que é de cinco anos, pode se revelar curto demais — com um

prazo pequeno, o valor das tarifas precisaria ser mais elevado de forma a remunerar

o  concessionário,  penalizando  o  usuário.  Por  essas  e  outras  razões,  como  a

mutabilidade da conjuntura econômica, entende a referida Comissão que a fixação de

prazo de concessão não é atividade trivial. Dessa forma, o instrumento correto a lidar

com  a  fixação  de  prazo  deveria  ser  de  natureza  infralegal,  facultando  ao

administrador determinar o prazo adequado para a concessão do serviço. De forma a

lidar com essas questões e preservando a vontade do proponente, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ressaltou a

importância do serviço de transporte intermunicipal de passageiros no Estado devido
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à grande extensão de seu território e ao elevado número de Municípios que abriga.

Destacou  ainda  que  esse  serviço,  quando  eficaz,  desestimula  o  transporte  em

veículos particulares de pequeno porte, que são menos eficientes ambientalmente,

além de concorrerem para o congestionamento das vias públicas.

Um ponto destacado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

é que, em certame competitivo, os licitantes se esforçarão para atender os critérios de

escolha indicados em edital. Ora, esses critérios podem ser a prestação pecuniária a

ser  paga  ao  Estado  pelo  concessionário  do  serviço,  a  modicidade  tarifária,  a

qualidade do serviço, entre outros.

De  forma  a  clarificar  as  condições  em  que  poderia  haver  a  transferência  da

concessão, da permissão ou do controle societário da delegatária,  a Comissão de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  apresentou  o  Substitutivo  nº  2,  que

incorporou o aperfeiçoamento contido no Substitutivo nº 1.

No  que  diz  respeito  à  análise  desta  Comissão,  não  se  vislumbra  repercussão

orçamentária  negativa  decorrente  da  matéria.  Ao  contrário,  uma  vez  que  a

contraprestação pecuniária em favor do Estado pode ser escolhida como critério de

classificação nos certames de concessão, a aprovação da matéria poderia repercutir

de forma positiva do ponto de vista do erário, aumentando a arrecadação.

Dessa  forma,  e  julgando  proveitosas  as  contribuições  das  Comissões  que

analisaram a matéria previamente, parece adequado que ela prospere.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.167/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Sargento Rodrigues -

João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.207/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares  e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei n° 4.184/2010, a proposição em epígr afe “dispõe sobre a política de

desenvolvimento industrial da Região Centro-Nordeste de Minas Gerais”.

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 ser analisado quanto ao mérito, nos

lindes de sua competência.

Fundamentação

A proposição  dispõe  sobre  a  política  de  desenvolvimento  industrial  da  região

Centro-Nordeste do Estado. Ela compreende, em especial, apoio e desenvolvimento

das pequenas e microempresas, desenvolvimento industrial com o aproveitamento de

sua vocação para agropecuária e silvicultura, incentivo para que os Municípios criem

áreas próprias  para  a  instalação de indústrias,  especialmente  as  voltadas  para  o

agronegócio, melhoria das estradas e divulgação dos projetos a serem implantados

em parceria com a iniciativa privada.

O autor  apresenta  as  seguintes  justificativas  para a medida  proposta:  o  Estado

apresenta disparidades regionais,  havendo a necessidade de conceder tratamento

diferenciado  às  áreas  mais  carentes  e  com  dificuldades  específicas;  o  Centro-

Nordeste  é  uma  região  de  baixo  desenvolvimento,  com  deficiências  econômicas

estruturais e índices de desenvolvimento humano abaixo da média estadual;  e  as

atividades econômicas da região são a agropecuária e a silvicultura, com baixo grau

de industrialização, o que justifica uma política de incentivo a empreendimentos do

agronegócio que agreguem valor à produção local.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposição, ao dispor sobre

diretrizes e orientações de uma política, não apresenta vício de iniciativa. Concluiu,

também, que o Estado Federado é competente para legislar  sobre a matéria,  em

especial por essa dispor sobre questão que lhe interessa exclusivamente. Apresentou

o Substitutivo nº 1, visando ao aprimoramento da proposição e a sua adequação à

técnica legislativa. Nesse aspecto, seguimos o entendimento dessa Comissão.

Entendemos  que  a  matéria  é  procedente,  no  âmbito  de competência  de  nossa

Comissão,  qual  seja  o  disposto  no  Regimento  Interno,  nos  termos  do  art.  100,
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combinado  com  o  art.  102,  inciso  XIII,  em  especial  nas  alíneas  “b”,  relativa  ao

fomento da produção industrial, do comércio, do turismo e do cooperativismo, e “c”,

que  diz  respeito  à  política  econômica,  aos  planos  e  aos  programas  estaduais,

regionais e setoriais de desenvolvimento integrado do Estado. De fato, é importante a

elaboração  de  instrumentos  visando  à  industrialização  e  ao  desenvolvimento

principalmente da mencionada região, que apresenta sérias carências.

Propomos,  apenas,  uma  alteração  de  redação  do  texto  do  projeto  de  lei  para

uniformização  de  nomenclatura,  sem  mudança  de  conteúdo.  Ocorre  que  existem

duas divisões do Estado: uma elaborada pelo IBGE e outra, pela Seplag. Entretanto,

em nenhuma delas consta “região Centro-Nordeste de Minas Gerais”, terminologia de

uso regional, empregada no projeto. Assim, urge tornar preciso o texto e, para tal,

consideraremos a divisão do IBGE. Com o auxílio da justificação que se segue ao

corpo do projeto de lei, podemos interpretar que o espírito do legislador foi referir-se

às  Microrregiões  de  Guanhães  e de  Peçanha.  Assim,  propomos  a  Emenda nº  1,

consubstanciada ao final desta peça opinativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.207/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – A região de que trata este artigo compreende as Microrregiões de

Guanhães e de Peçanha, segundo divisão do IBGE.”.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator – Hélio Gomes – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.234/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.234/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.740/2008, torna obrigatória a
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instalação  de  bebedouros  de  água  potável  nas  danceterias  e  casas  noturnas  do

Estado de Minas Gerais.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

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

A proposição em análise pretende tornar obrigatória a instalação, em local visível,

de bebedouros de água potável  nas dependências  internas das casas noturnas e

danceterias  em  funcionamento  no  Estado.  O  projeto  determina,  ainda,  que serão

aplicadas  as  penalidades  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/1990,  ao

estabelecimento que descumprir seu comando.

Segundo o autor, o objetivo do projeto é estimular o consumo de água entre os

frequentadores e,  em contrapartida,  reduzir  o  de álcool,  o  que contribuiria  para  a

proteção da saúde das pessoas que frequentam esses locais.

O uso de drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, e ilícitas é um grande problema

de saúde pública em todo o mundo, mas é importante destacar que, entre todas as

drogas, o consumo de álcool e tabaco tem a maior prevalência. Além de provocar

vários  distúrbios  no  organismo dos  usuários,  o consumo dessas substâncias  tem

relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde, tais como acidentes de

trânsito, agressões, depressões clínicas e distúrbios de conduta.

Segundo  dados  de  2004  da  Organização  Mundial  de  Saúde  –  OMS  –,

aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O uso abusivo

do álcool cresce de forma preocupante em países em desenvolvimento e pode levar a

graves  alterações  clínicas,  como doenças  que  atingem  os  aparelhos  digestivo  e

cardiovascular,  câncer  de  fígado,  de  estômago  e  de  mama,  cirrose  hepática,

deficiências  nutricionais,  doenças  do  feto  e  do  recém-nascido  de  mãe  alcoolista,

doenças neurológicas, agravamento de doenças psiquiátricas, entre outros distúrbios.

O uso indevido de álcool é responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de

anos perdidos de vida útil por parte de quem o consome. Na América Latina, cerca de

16%  dos  anos  de  vida  útil  perdidos  estão  relacionados  ao  uso  indevido  dessa
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substância, índice quatro vezes maior do que a média mundial.

No Brasil, o primeiro Levantamento Nacional sobre Padrões de Consumo de Álcool

na  População Brasileira,  de  2006,  realizado pela  Secretaria  Nacional  de  Políticas

sobre Drogas – Senad – em parceria com a Universidade Federal  de São Paulo,

revelou  que  o  consumo de  álcool,  ao  menos  uma vez  na  vida,  foi  de  65%  dos

estudantes do ensino médio e fundamental e 41% das crianças de faixa etária de 10

a 12 anos. O consumo frequente de bebidas alcoólicas (definido como 6 ou mais

vezes no mês anterior à entrevista) por estudantes de ensino médio e fundamental foi

de cerca de 11%. Além disso, o uso pesado (definido como 20 vezes ou mais no mês

anterior à entrevista) foi de quase 7%.  Em relação ao uso de bebida alcóolica por

maiores de 18 anos, 52% dos brasileiros bebem pelo menos uma vez ao ano. Entre

os homens, o índice é de 65%, e entre as mulheres, de 41%. Entre os usuários de

álcool, 60% dos homens e 33% das mulheres consumiram 5 doses ou mais na vez

em que mais beberam no ano anterior á pesquisa. Do conjunto dos homens adultos,

11% bebem todos os dias e 28% consomem bebida alcoólica de 1 a 4 vezes por

semana.

Os custos decorrentes do uso indevido de álcool pela população são elevados para

o Sistema Único de Saúde – SUS. Dados do Datasus referentes ao ano de 2001

mostram  que  ocorreram  84.467  internações  para  tratamento  de  problemas

relacionados  ao  uso  do  álcool,  mais  de  quatro  vezes  o  número  de  internações

decorrentes do uso de outras drogas. Como a média de permanência em internação

foi de 27,3 dias para o período selecionado, essas internações tiveram em 2001 um

custo anual para o SUS de mais de R$60 milhões. Esses números não incluem os

gastos com os tratamentos ambulatoriais, nem com as internações e o tratamento de

doenças  decorrentes  do  consumo de  álcool;  também  não  incluem  internações  e

tratamentos  decorrentes  de  acidentes  ou  atos  de  violência  provocados  pelo  uso

indevido do álcool. No período compreendido entre janeiro de 2001 e novembro de

2003, o SUS gastou cinco vezes mais com as decorrências do uso de álcool do que

com as de outras substâncias psicoativas – 84,5% contra 14,6%

Diante da complexidade do problema, entendemos que as políticas públicas para o

seu  enfrentamento  devem  abranger  não  só  estratégias  relativas  à  saúde,  mas
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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 a questão.

No âmbito do Estado, destacamos algumas leis sobre o tema, tais como a Lei nº

13.080, de 30/12/1998, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso

de  drogas,  da  violência,  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  da  gravidez

precoce; e a Lei nº 16.276, de 20/7/2006, 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. Além dessas normas, é importante mencionar que tramita

nesta Casa o Projeto de Lei nº 159/2011, que institui a Política Estadual de Educação

Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, e que foi aperfeiçoado por esta

Comissão para estabelecer as diretrizes e os objetivos de uma política estadual sobre

álcool e outras drogas. A proposição relaciona entre as diretrizes da política a ênfase

na prevenção do uso e abuso de álcool e a proposta de inclusão, nos currículos da

educação básica e superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso e abuso de

álcool e outras drogas. Além disso, prevê entre os objetivos da política desenvolver e

implementar modalidades de prevenção do uso e do abuso de álcool e outras drogas.

Constata-se, portanto, que as normas estaduais já estabelecem ações de prevenção

do uso indevido de álcool.

Resta-nos,  ainda,  questionar  a  eficácia  da  medida  proposta  pelo  projeto.  A

disponibilidade  de  bebedouros  em  danceterias  e  casas  noturnas  não  significa  o

efetivo  consumo  de  água  por  parte  dos  frequentadores.  Ademais,  esses

estabelecimentos disponibilizam água para venda.

Por  fim,  entendemos  que  obrigar  danceterias  e  casas  noturnas  a  instalarem

bebedouros  seria  interferir  na  atividade  econômica  desses  estabelecimentos.  Os

serviços de  entretenimento e lazer  prestados pelas  casas noturnas e congêneres

possuem a proteção constitucional da livre iniciativa, que consiste na liberdade para

explorar atividade econômica da maneira que lhe for conveniente.

Pelas razões expostas, não somos favoráveis ao projeto em estudo.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.234/2011.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Adelmo Carneiro Leão (voto

contrário) - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.327/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.594/2008, cria o Cadastro Estadual de

Controle de Acidentes de Consumo.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da proposição, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem o objetivo de criar o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes

de Consumo, para fins de controle social da saúde e da segurança dos consumidores

de produtos e serviços colocados no mercado de consumo.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídica,

constitucional ou legal. Ressaltou que o projeto pretende viabilizar a construção de

um  banco  de  dados  que  auxilie  o  poder  público  e  os  fornecedores  a  adotar

mecanismos de adequação dos bens de consumo. No entanto, com o objetivo de

efetuar  adequações  de  ordem  jurídico-constitucional  e  de  técnica  legislativa,

apresentou o Substitutivo nº 1.

Nos termos do art.  4º da Lei 8.078, de 1990,  que trata do Código Brasileiro de

Defesa  do  Consumidor  –  CDC  –,  o  projeto  contempla  a  Política  Nacional  das

Relações de Consumo. Esta busca a harmonia nas relações de consumo e necessita

de instrumentos para sua execução. Esse banco de dados é perfeito para atender a

este objetivo.

A Secretaria Executiva do Procon Estadual, em resposta à diligência formulada pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  declarou  possuir  condições  técnicas  para  a
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manutenção do supramencionado cadastro. Desta forma, o governo passa a contar

com um instrumento funcional,  para pesquisa e documentação de informações de

consumo, com capacidade de análise comparativa de produtos e serviços, permitindo

orientação mais adequada aos consumidores.

Além  de  contemplar  o  princípio  da  harmonização  dos  interesses  entre

consumidores  e  contribuintes,  o  projeto  cria  condições  para  o  incremento  da

educação e informação à disposição do consumidor, nos termos do art. 5º do CDC,

tendo  por  base  a  criação  desse  cadastro.  Adicionalmente,  sabe-se  que

hodiernamente o conceito de qualidade não é mais a simples adequação às normas

que  regem  a  fabricação  de  um  determinado  produto  ou  a  prestação  de  um

determinado serviço, mas principalmente a satisfação de seus consumidores. Esse

cadastro permitirá atuação preventiva e dirigida aos consumidores. A avaliação do

risco-benefício de todo produto ou serviço à disposição da sociedade fica mais viável

a  partir  das  informações  do  Cadastro  Estadual  de  Controle  de  Acidentes  de

Consumo.

Dessa forma, o projeto ora apresentado, na forma do Substitutivo nº 1, suplementa

a  proteção  emanada  do  CDC.  O  relator  entende,  além  disso,  que  as  medidas

sugeridas pela proposição em tela são carregadas de relevante significado social,

razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.327/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator – Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.621/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Rosângela Reis, altera a Lei nº

17.506, de 29/5/2008, que dispõe sobre a medição individualizada do consumo de

água nas edificações prediais verticais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011, foi o projeto distribuído a esta
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Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Ao alterar a redação do art. 7º da Lei nº 17.506, de 2008, a proposta em análise

pretende  tornar  obrigatória  a  instalação de  hidrômetro  para  aferição do  consumo

global de água em condomínio e de um hidrômetro por cada unidade consumidora,

após cinco anos contados da publicação da lei.

É  importante  lembrar  que  a  atual  redação  do  referido  dispositivo  possibilita  ao

proprietário  do  imóvel  fazer  a  previsão  e  a  construção  do  modo  de  medição  do

consumo de água, podendo optar pelo sistema de medição individualizada, por cada

unidade do condomínio, ou pelo sistema de medição única.

Observa-se que a proposta em apreço está em plena consonância com o princípio

relativo  à proteção econômica dos  consumidores,  constante  do  art.  4º,  da  Lei  nº

8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com efeito, o atual modelo de fornecimento de água, segundo o qual o morador

que  reside  em  um  condomínio  se  vê  obrigado  a  pagar  o  consumo de  água  de

terceiros, não se mostra razoável.

Ao tornar obrigatória a medição individualizada do consumo, a proposta em apreço

acaba por contribuir sobremaneira para a proteção do meio ambiente, uma vez que

os  dados  estatísticos  apontam  a  perspectiva  de  uma  redução  significativa  no

consumo  de  água  tratada  quando  esta  é  distribuída  individualmente  a  cada

condômino.

Por outro lado, a autora da proposição preocupou-se em assegurar prazo razoável

para  que  as  instalações  prediais  venham  a  ser  construídas  com  as  adaptações

necessárias à implementação das medidas propostas.

Não existe nenhuma vedação de ordem constitucional ou legal que impeça esta

Casa de dispor sobre o tema relativo à proteção dos consumidores, que se encontra

entre as  competências  concorrentes da União,  dos Estados e do Distrito Federal,

previstas no art. 24 da Constituição da República.

Essas  são  as  razões  que  nos  levam  a  concluir  favoravelmente  às  medidas
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propostas, que vão ao encontro dos avanços implementados pela engenharia para a

proteção tanto dos consumidores quanto do  meio  ambiente,  conforme justificou a

parlamentar.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.621/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.687/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.687/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  539/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes dos

trabalhadores que menciona e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  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

O  projeto  de  lei  em  exame  objetiva  reduzir  o  risco  a  que  são  expostos  os

profissionais que trabalham nos ônibus que servem ao sistema de transporte coletivo

intermunicipal, mediante a identificação, em seus uniformes, do grupo sanguíneo e do

fator  RH.  Trata-se  de  medida  que  se  insere  no  âmbito  da  proteção  à  saúde  do

trabalhador,  com  o  nítido  propósito  de  facilitar  o  atendimento  aos  motoristas  e

auxiliares nos casos de acidentes rodoviários.

De fato, a redução de danos provocados por acidentes de trânsito deve ser objetivo

a ser perseguido em nossas políticas  públicas.  O Brasil  registra alguns dos mais

elevados índices de acidentes de trânsito do mundo, com expressiva quantidade de

vítimas fatais, confirmando tendência verificada entre os países das Américas, nos
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quais os acidentes com veículos automotores são as principais causas externas de

morte (Birolini,  D. “Como anda a epidemia de trauma?” In:  Revista da Associação

Médica Brasileira. N. 47(1), p. 3, 2001). Segundo dados do Datasus, o número de

óbitos causados por acidentes de transporte, no Estado, foi de 4.087 no ano de 2009.

A  esse  risco  ficam  expostos  todos  os  que  trafegam  pelas  rodovias  mineiras,

especialmente aqueles cujo trabalho cotidiano os obriga a essa condição, como os

motoristas de ônibus e seus auxiliares, objeto da proposição em tela.

A par dessa conexão geral entre o alto índice de acidentes de trânsito e a intenção

da proposição, percebemos que esta não se justifica como opção legiferante. É que a

medida  preconizada  já  está  delineada  em  termos  gerais  pela  legislação  vigente,

revelando-se supérflua à luz do princípio da subsidiariedade. Além disso, o foco da

norma é pontual e não incide sobre as prioridades de uma política de redução de

vítimas no trânsito. A aplicação do princípio da razoabilidade na atividade legislativa

impõe reconhecer que a intervenção estatal somente ocorra na medida do necessário

e do suportável pelos atingidos pela medida.

A obrigação  de  o  empregador  zelar  pela  sanidade  de  seus  empregados  já  se

encontra,  em termos genéricos,  na Consolidação das Leis  do Trabalho e em sua

regulamentação.  No plano estadual,  a Constituição mineira dispõe que o direito à

saúde implica  a  garantia  de  condições dignas  de trabalho (art.  186).  E  o Código

Estadual de Saúde determina, no art. 61, que são obrigações do empregador, entre

outras,  adequar  as  condições  e  a  organização  do  trabalho  às  condições

psicofisiológicas  dos  trabalhadores,  executar  atividades  de eliminação ou redução

dos riscos no ambiente de trabalho e instituir  programa de controle da saúde dos

trabalhadores, custeando a realização dos exames médicos em geral. No art. 60 do

mesmo código exige-se que o empregador adote medidas corretivas de situações de

risco no ambiente de trabalho, priorizando, nesta ordem, a eliminação da fonte de

risco, o controle do risco na fonte, o controle do risco no ambiente de trabalho e a

adoção de medidas de proteção individual.

Percebe-se,  na  legislação  citada,  que  a  afixação  de  etiquetas  requerida  pela

proposição é medida que não se enquadra entre as prioritárias e que, genericamente,

já está bem atendida na lei. A questão da identificação do grupo sanguíneo e do fator
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RH está suficientemente resolvida na Lei nº 5.125, de 11/12/68, que dispõe sobre a

anotação do grupo sanguíneo e do fator RH nas carteiras de identidade expedidas

pelo poder público estadual. Na norma mencionada, qualquer cidadão mineiro pode

ter,  sem  ônus  adicionais,  o  registro  dessas  informações  em  sua  carteira  de

identidade. Supre-se, nesse caso, a função a ser exercida pela etiqueta a que se

refere a proposição.

Cumpre esclarecer que uma política eficaz para redução do número de vítimas no

trânsito deve abranger  ações como: fortalecimento das medidas de prevenção de

acidentes;  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  de  trânsito;  garantia  de

atendimento às urgências nos hospitais regionais e locais; número suficiente de leitos

para os casos de emergência; organização de uma rede de comunicação em saúde,

com médicos disponíveis e possibilidade de agilizar o atendimento das ambulâncias

da  saúde  pública;  existência  de  ambulâncias  em  quantidade  suficiente  e

adequadamente  equipadas;  existência  de  socorristas,  com  noções  básicas  de

primeiros socorros; existência de ambulâncias com incubadoras para transporte de

crianças e de helicópteros ou aviões para transporte de doentes que necessitarem de

socorro urgente, além de excelência no nível técnico e científico da área médica e de

enfermagem.

Convém  informar  ainda  que,  de  acordo  com  relatório  do  Instituto  de  Pesquisa

Econômica Aplicada – Ipea –, realizado com base em dados do Denatran de 2005,

entre os tipos de veículo envolvidos em acidentes nas rodovias federais somente

4,3% são ônibus. É o tipo de veículo que menos se envolve em acidentes. E, do total

de desastres com ônibus, 69,9% não produz vítimas. (Impactos Sociais e Econômicos

dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras – 2006. Ipea; Denatran. Brasília:

2006).

Dados  do  Datasus,  de  2009,  também  mostram  que  o  número  de  óbitos  de

ocupantes de ônibus, incluindo passageiros e motoristas, no Estado, é de apenas 13

pessoas em um total de 4.087 mortes causadas por acidentes de transporte. Pode-

se, dessa forma, verificar que esse número é baixo em relação ao total de vítimas.

Note-se,  então,  que  a  proposição  em  análise,  conquanto  seja  motivada  por

elevados princípios, não se justifica como opção legiferante. De um lado, porque a
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ordem  jurídica  já  dispõe  de  adequadas  regras  gerais  de  proteção  à  saúde  do

trabalhador, de outro, porque o objeto a ser legislado não pode ser incluído entre as

ações prioritárias no campo dos acidentes de transporte.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.687/2011.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel, relator – Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.719/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Fabiano Tolentino, “inclui na grade

curricular das escolas rurais conteúdo relativo a noções sobre agronegócio”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia, cabendo a

esta Comissão a análise do projeto quanto aos aspectos jurídico,  constitucional e

legal,  nos  termos  do art.  188,  combinado com  o  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende incluir na grade curricular das escolas públicas e

privadas da área rural dos Municípios conteúdo relativo a noções sobre agronegócio.

Segundo  o  autor  do  projeto,  os  negócios  rurais  passaram  a  ser  realizados  por

especialistas e representam, nos dias atuais, grande parte da riqueza do País, sendo

importante,  portanto,  que os alunos tenham noções sobre a matéria,  por  estarem

diretamente envolvidos com as questões ligadas ao campo.

A matéria já foi analisada por esta Comissão quando do trâmite de inúmeros outros

projetos  de  conteúdo  similar,  não  havendo  nenhum  impedimento  de  ordem

constitucional ou legal para o seu trâmite regular.

Colhemos,  do  parecer  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.368/2011,  aprovado  por  esta

Comissão, o seguinte trecho, que se mostra pertinente, por trazer uma visão clara

sobre a competência desta Casa Legislativa para dispor sobre o tema:

“A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de Diretrizes e
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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  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”.

Entendemos pertinente, entretanto, que a proposta seja suficientemente debatida

quando da sua análise  na  comissão de mérito,  onde  poderá  receber  emenda ou

substitutivo que aperfeiçoe a proposição sob o aspecto da técnica legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1719/2011.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – André Quintão

– Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.728/ 2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.566/2008, “c ria o Cadastro para bloqueio de

recebimento de ligações de telemarketing e dá outras providências”.

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 com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  tela  pretende disciplinar  as  atividades  do “marketing”  direto  ativo,

constituído pela oferta de produtos ou serviços, particularmente por meio de ligações

telefônicas, o que, em muitos casos, tem trazido desconforto para os consumidores

usuários dos serviços de telefonia.

Para registro dos consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por

meio desse tipo de “marketing”,  o projeto institui  a lista pública, denominada “lista

antimarketing”.

Como  se  vê,  o  projeto  em  tela  visa  a  estabelecer  critérios  para  a  prática  do

“marketing” direto ativo no Estado, com o intuito de evitar abuso na prestação desse

serviço,  cujos  operadores,  com  frequência,  extrapolam  a  faculdade  de  oferecer

produtos  e  serviços,  assediando  de  forma  inconveniente  um  potencial  cliente.

Entretanto, a Lei n° 19.095, de 2/8/2010 , já criou  a chamada “Lista Antimarketing”.

De  acordo  com  essa  lei,  ao  consumidor  residente  no  Estado  que  não  deseje

receber ofertas comerciais por meio de “marketing” direto ativo é assegurado o direito

de  requerer  sua  inclusão  na  referida  lista.  O  descumprimento  da  lei  sujeita  o
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fornecedor  às  penalidades  previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que

podem ser, por exemplo, multa, suspensão temporária de atividade, interdição total

ou parcial da atividade ou intervenção administrativa.

A inclusão de consumidor na lista de que trata a referida lei e a consulta à lista por

fornecedor  serão  sujeitas  a  pagamento,  na  forma  do  seu  regulamento.  Deve-se

ressaltar, entretanto, que tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 444/2011, que visa a

alterar essa lei, com vistas a tornar gratuitas a inclusão na lista e a consulta a ela. O

projeto se encontra pronto para a ordem do dia em Plenário, para ser votado em 2°

turno.

Como se pode notar, já existe lei  regulamentando a matéria. De acordo com os

princípios da razoabilidade e da economicidade, que regem a administração publica,

entendemos  que  a  edição  de  uma  nova  lei  deve  representar  uma  inovação  no

ordenamento jurídico, o que não seria o caso da norma que se pretende instituir. Da

mesma forma, a existência de projeto de lei que visa aperfeiçoar a norma em vigor, já

em fase adiantada de sua tramitação, nos autoriza a desaconselhar a aprovação do

projeto em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.728/2011.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.971/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em análise “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”.

Em  sua  análise  prévia,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão anterior.
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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  análise,  em  seu  texto  original,  visa  estabelecer  a  adoção

preferencial pela administração pública de formatos abertos de arquivos para criação,

armazenamento e disponibilização digital de documentos. Segundo a proposta, são

formatos  abertos  de  arquivos aqueles  que “possibilitam a  interoperabilidade entre

diversos aplicativos  e  plataformas,  internas e externas”,  “permitem aplicação sem

quaisquer restrições ou pagamento de ‘royalties’” e “podem ser implementados plena

e independentemente por múltiplos fornecedores de programas de computador, em

múltiplas plataformas, sem quaisquer ônus relativos à propriedade intelectual para a

necessária tecnologia”. O autor da matéria, em sua justificação, apontou exemplos de

outros países e Estados da Federação que já adotaram medidas semelhantes de

apoio  à  adoção  de  formatos  abertos  de  arquivos,  com  resultados  sociais  e

econômicos positivos, decorrentes principalmente do estímulo ao uso de “softwares”

livres,  que  utilizam  esses  formatos  de  arquivos.  Em seu parecer,  a  Comissão de

Constituição  e  Justiça  destacou  que,  além  dos  méritos  do  projeto  constantes  na

justificação  apresentada,  o  uso  de  “software”  livre,  disponibilizado  sem  custos,

favoreceria o administrado na interação com a administração pública. Apontou ainda

a  importante  disposição  da  medida  que  elege  o  uso  de  formato  aberto  como

preferencial,  não  coibindo  o  administrador  público  de  decidir  sobre  o  formato  de

arquivo que irá utilizar.  Dessa forma, preserva-se a liberdade do administrador de

escolher, em cada situação, o formato mais apropriado.

De forma, entretanto, a dar maior generalidade à medida proposta, permitindo a

atuação flexível do administrador público, propôs o Substitutivo nº 1, que determina

que regulamento posterior disciplinará os aspectos técnicos da medida, suprimindo a

menção a normas técnicas específicas citadas no projeto original.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública destacou um ponto que também

havia sido apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, qual seja o do custo de

eventual adoção de formatos abertos. Embora a adoção desses formatos fomente o

uso de “softwares” livres, o custo relevante para a administração pública é o custo
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total de posse, denominado na literatura como “Total Cost of Ownership” - TCO -, que

inclui,  além da aquisição, o dispêndio com treinamento dos usuários, migração de

sistemas,  eventual  aquisição  de  novos  equipamentos,  suporte,  entre  outros.  A

medida,  ao conservar a capacidade de escolha do administrador,  permite que ele

avalie qual é a opção mais vantajosa.

No que é pertinente a esta Comissão, a medida, seja em seu texto inicial, seja na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  não  implica  gastos  adicionais  para  o  Estado.  Ao

estabelecer  que  o  uso  de  formatos  de  arquivo  abertos  será  preferencial,  e  não

obrigatório, o projeto não gera repercussão orçamentária.

Considerando esse fato, bem como os pareceres favoráveis das demais Comissões

que noa precederam, parece razoável que a proposição prospere nesta Casa. Em

especial, consideramos proveitoso o Substitutivo nº 1, por suprimir referência a norma

técnica  específica,  cuja  menção  é  mais  adequada  em  regulamento  infralegal,

conforme preconizado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1.971/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  n.º  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Romel Anízio -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 196/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  196/2011,  torna

obrigatória  a  apresentação  da Caderneta  de  Saúde da Criança  ou  do  Cartão  da

Criança no ato de inscrição de crianças em creches, escolas maternais, jardins de

infância e no pré-escolar, da rede pública ou particular e dá outras providências.

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.  102,  XI,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em estudo, na forma do vencido no 1º turno, faculta às escolas públicas e

privadas  do  Sistema Estadual  de  Educação  solicitar  dos  pais  a  apresentação da

Caderneta de Saúde no ato da matrícula das crianças. Com essa medida, pretende-

se aumentar o número de vacinações entre as crianças em idade escolar.

O Ministério  da  Saúde,  com o  objetivo de promover  a vacinação da população

brasileira e, consequentemente, diminuir a incidência ou erradicar várias doenças no

território  brasileiro,  mantém  o  Programa  Nacional  de  Imunizações  –  PNI  –,  que

desenvolve ações de vacinação por meio dos calendários de vacinação (Calendário

Básico  de  Vacinação  da  Criança,  Calendário  de  Vacinação  do  Adolescente  e  do

Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso).

As informações sobre as vacinas aplicadas devem constar da Caderneta de Saúde

da Criança, que é um documento do Ministério da Saúde de acompanhamento da

saúde de crianças de até 10 anos de idade, e deve ser entregue a todas as crianças

nascidas em instituições públicas ou privadas. O documento citado contém espaço

para registro de informações sobre a saúde da criança, gráficos de crescimento e

vacinas  aplicadas  segundo  o  Calendário  Básico  de  Vacinação  da  Criança.  Além

desses dados, a caderneta apresenta os direitos das crianças e dos pais, além de

orientações  dirigidas  aos  pais  ou  responsáveis  sobre  o  registro  de  nascimento,

amamentação e alimentação saudável,  vacinação, crescimento, sinais de doenças

graves, prevenção de acidentes e violência, etc.

A caderneta  é,  portanto,  um importante  instrumento  de vigilância da  saúde e  é

fundamental  que seu preenchimento seja feito corretamente pelos profissionais de

saúde, de forma a permitir  o acompanhamento integral da saúde da criança pelos

seus responsáveis. As famílias devem se apropriar da Caderneta de Saúde com o fim

de acompanhar o cuidado integral com a criança e garantir  os seus direitos como

cidadã.

A medida preconizada no projeto contribui para a saúde pública, na medida em que

estimula a correta utilização do documento pelos pais e visa proteger a saúde das

crianças.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

196/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Adelmo Carneiro  Leão,  relator  – Hely Tarqüínio –

Doutor Wilson Bastista – Neider Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 196/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da

Criança em escola pública ou privada do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação poderão

solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que apresentem o Cartão da

Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo único – Se o documento a que se refere o “caput” estiver desatualizado,

a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a

saúde de seu filho.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 690/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 690/2011 dispõe sobre a

criação  do  Selo  Verde  de  controle  e  redução  do  esgotamento  sanitário  para  os

Municípios, no âmbito do Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XI,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, estabelece que o Estado

manterá  um  sistema  integrado  de  informações  sobre  os  serviços  de  tratamento
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sanitário ofertados nos Municípios, para fins de diagnóstico e planejamento das ações

voltadas  para  o  saneamento.  A proposição  prevê,  ainda,  que  os  Municípios  que

ampliarem  o  índice  de  coleta  de  esgoto  da  população  urbana  ou  melhorarem  a

eficiência do tratamento de esgoto acima dos referenciais mínimos estabelecidos pelo

órgão estadual competente receberão o Selo Verde de qualidade e eficiência, além

do reconhecimento como Município amigo da natureza e da preservação do meio

ambiente.  Por  fim,  determina que o  Estado divulgará  o  referido  Selo  através  dos

meios de comunicação oficiais.

Conforme relatado no parecer desta Comissão para o 1º turno, trata-se de matéria

relevante para a saúde pública, uma vez que, nos termos do art. 4º do Código de

Saúde do Estado, o saneamento é considerado fator condicionante e determinante da

saúde da população. O diploma citado estabelece, no art.  15, que é atribuição do

Estado e dos Municípios, em sua esfera administrativa, a participação na formulação

da política e na execução das ações de vigilância ambiental e de saneamento básico.

Reforçamos que a proposição em estudo está em consonância com a Lei nº 11.720,

de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico, segundo a

qual  uma  política  nessa  área  deve  ser  elaborada  e  executada  com  a  efetiva

participação  dos  órgãos  públicos  e  da  sociedade,  e  deve  considerar  a  atuação

integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais do setor.

Consideramos a matéria importante, pois contribui para a proteção da saúde da

população  por  meio  do  incentivo  à  ampliação  do  índice  de  coleta  de  esgoto  nos

Municípios, razão pela qual reiteramos, no 2º turno, nosso posicionamento favorável

ao projeto.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

690/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos Mosconi,  Presidente – Neider Moreira, relator  – Adelmo Carneiro Leão –

Doutor Wilson Batista – Hely Tarqüínio.

PROJETO DE LEI Nº 690/2011

(Redação do Vencido)
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Dispõe  sobre  a  criação  do  Selo  Verde  de  controle  e  redução  do  esgotamento

sanitário para os Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado manterá um sistema integrado de informações sobre os serviços

de  tratamento  sanitário  ofertados  nos  Municípios,  para  fins  de  diagnóstico  e

planejamento das ações voltadas para o saneamento.

Art. 2º – Os Municípios que ampliarem o índice de coleta de esgoto da população

urbana  ou  melhorarem  a  eficiência  do  tratamento  de  esgoto  para  além  dos

referenciais mínimos estabelecidos pelo órgão estadual competente receberão como

benefício  o  Selo  Verde  de  qualidade  e  eficiência  pelo  controle  e  tratamento  do

esgotamento sanitário e o reconhecimento como Município amigo da natureza e da

preservação do meio ambiente.

Parágrafo único – O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes, ampla

divulgação do Selo Verde, através dos meios de comunicação oficiais, em parceria

com os Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 817/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a instalação de brinquedotecas em hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros

estabelecimentos similares, para atendimento pediátrico em regime de internação.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, 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  comento  visa  a  obrigar  a  instalação  de  brinquedotecas  em

hospitais,  clínicas,  unidades  de  saúde  e  outros  estabelecimentos  similares  para

atendimento pediátrico em regime de internação, inclusive as unidades de saúde de
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média e alta complexidades, com o objetivo de auxiliar no tratamento da criança e

minorar-lhe o sofrimento.

O desenvolvimento da criança submetida a longos períodos de internação ou que

frequenta  com  regularidade  o  ambiente  ambulatorial  é  afetado  por  estar  em  um

ambiente  com  elementos  estressantes  para  ela,  como  aparelhos  barulhentos,

agulhas, sondas, máscaras de oxigênio e choro de outras crianças. A mudança na

rotina também provoca alterações na relação com a família, com a escola e com os

amigos. A brinquedoteca terapêutica tem como finalidade amenizar essa situação e

tornar o ambiente clínico ou hospitalar mais agradável para a criança, proporcionando

melhores condições para a sua recuperação.

As  atividades  lúdicas  podem  ser  utilizadas  para  intervir  sobre  as  dificuldades

específicas da criança, favorecendo o seu desenvolvimento – cognitivo, motor, social

ou  afetivo  –,  pois  o  brincar  propicia  a  interação com outras  crianças,  estimula  a

criatividade,  a  autoconfiança,  a  autonomia  e  a  curiosidade,  o  que  garante  a

maturação e a aquisição de novos conhecimentos. Para atender a esses objetivos, é

importante a presença de profissionais capacitados no espaço da brinquedoteca. Eles

deverão interagir com a criança, estimulando-as e motivando-as a brincar e a fazer o

uso funcional do brinquedo.

No 1º turno de tramitação da matéria, tendo em vista a Lei Federal nº 11.104, de

21/3/2005, que já institui  a medida em comento para as instituições que oferecem

tratamento pediátrico em regime de internação, a Comissão de Constituição e Justiça

optou por apresentar o Substitutivo nº 1, que restringiu essa obrigação às unidades

de  saúde  de  atendimento  pediátrico  em  regime  ambulatorial  de  média  e  alta

complexidade.

Esta Comissão concordou com essa alteração. Entretanto, com vistas a aperfeiçoar

o texto da proposição, propôs o Substitutivo nº 2, a fim de incluir dispositivo com a

definição de brinquedoteca e expor, em termos gerais, a sua finalidade terapêutica.

Entre as alterações propostas no Substitutivo nº 2, foram incluídos dispositivos no

texto da norma que mencionassem a necessidade de um profissional habilitado no

espaço da brinquedoteca,  para direcionar e monitorar as atividades desenvolvidas

com  as  crianças,  e  a  observação  das  boas  práticas  de  assepsia,  conforme
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regulamentação própria dos órgãos de vigilância sanitária.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária julgou que o projeto, se

aprovado, causará impacto pequeno aos cofres públicos e apontou que a Ação 4208

– Rede Vida Vida, do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – em vigor,

poderia abrigá-lo, pois também trata de centros dedicados à saúde da criança.

Por  fim,  diante  da  ausência  de  fatos  supervenientes  que  justifiquem  nova

abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado por esta Comissão no

1º turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 817/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão , relator - Doutor Wilson Batista

- Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 817/2011

(Redação do Vencido)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de

média  e  alta  complexidade  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  em  regime

ambulatorial.

Art.  1º  –  Os  estabelecimentos  de  saúde  de  média  e  alta  complexidades  que

ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial ficam obrigados a instalar

brinquedotecas em suas dependências.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se brinquedoteca o espaço provido de

brinquedos  e  materiais  para  atividades  lúdicas e educativas,  com a  finalidade de

estimular o desenvolvimento infantil,  bem como proporcionar melhor reabilitação e

socialização das crianças nos serviços de saúde mencionados.

§ 2º – As brinquedotecas contarão com pelo menos um profissional habilitado para

monitorar e adequar as atividades oferecidas, de acordo com as necessidades da

criança.

§ 3º – No espaço da brinquedoteca deverão ser observadas as boas práticas de
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assepsia, conforme regulamentação dos órgãos de vigilância sanitária.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata o art. 1º terão o prazo de cento e vinte

dias  contados da data de publicação desta  lei  para  adequar  suas instalações  ao

disposto nesta lei.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 99, inciso XXXVI, da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.614/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.614/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Cuidar Bem – ACB –, 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 1.614/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cuidar Bem-MG – ACB –, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cuidar Bem-MG – ACB –,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Ana Maria Resende – Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.748/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.748/2011, de autoria do Deputado Duílio de Castro, que altera

o art. 1º da Lei nº 13.860, de 25 de abril de 2001, que declara de utilidade pública a
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Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.748/2011

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 13.860, de 25 de abril de 2001, que declara de

utilidade pública a Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 13.860, de 25 de abril de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Educação  Arca  da

Aliança, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 13.860, de 2001, passa a ser: “Declara de utilidade

pública o Instituto de Educação Arca da Aliança,  com sede no Município de Belo

Horizonte.”.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique – Gilberto

Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 1º/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique -  Paulo Guedes - André Quintão - Celinho do Sinttrocel  -  Doutor

Viana - Fred Costa - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/8/2011

Presidência dos Deputados Luiz Carlos Miranda, Rogério Correia e Celinho do

Sinttrocel

Sumário: Comparecimento -  Abertura - Ata -  Destinação da reunião – 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura

de mensagem - Palavras do Sr.  Presidente -  Palavras da Sra.  Marilena Chaves -

Palavras do Senador Roberto Requião - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes -

Palavras do Sr. Geraldo Flávio Vasques - Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

- Palavras do Sr. Presidente – 2º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença

- Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -  Palavras do Senador  Roberto

Requião - Palavras da Sra. Ana Flávia Machado - Palavras do Sr. Cláudio Dedecca -

Palavras  da  Sra.  Marilena  Chaves  -  Palavras  do  Sr.  Edson  Domingues  -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Celinho do Sinttrocel - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Carlos Miranda) - Às 9h15min, 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 Celinho do Sinttrocel, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Piso salarial

em Minas Gerais”, com os seguintes objetivos: discutir o papel do salário no fomento

ao desenvolvimento e no combate à pobreza, como garantia da dignidade humana;

discutir a implantação do piso salarial no Estado de Minas Gerais, considerando-se as

particularidades regionais, as peculiaridades setoriais, as características do mercado

de trabalho e o perfil dos trabalhadores; conhecer a experiência de outros Estados

onde o piso salarial foi implantado; e identificar os impactos sociais e econômicos da

implantação do piso salarial em Minas Gerais.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Marilena Chaves,

Presidente  da  Fundação  João  Pinheiro,  representando  o  Governador  do  Estado,

Antonio Anastasia; o Exmo. Sr. Senador Roberto Requião; a Exma. Sra. Deputada

Federal Jô Moraes; e os Exmos. Srs. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de

Justiça  Adjunto,  representando  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  Alceu  José  Torres

Marques;  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  Vice-Presidente  da  Comissão  de

Transporte  desta  Casa;  e  Deputado  Rogério  Correia,  membro  da  Comissão  de

Administração Pública desta Casa.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Sr. Hamilton Reis, Secretário

Municipal de Governo de Contagem; do Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo, Secretário

Adjunto  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego;  e  do  ex-Deputado  Federal  Sérgio

Miranda.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Passo a ler o comunicado de ausência da Deputada Rosângela Reis: “A

Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, desculpa-se pelo seu não

comparecimento, considerando que neste mesmo horário estará representando esta

Casa  legislativa  na  reunião  regional  da  Comissão  Interestadual  Parlamentar  de

Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce - Cipe Rio Doce

-,  da qual é Presidente Interestadual para o biênio 2011- 2012, que se realiza na

Câmara Municipal de Itabira”.

Informamos também aos presentes e aos telespectadores da TV Assembleia que

este ciclo de debates foi organizado em parceria com as seguintes entidades: Central

dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  do  Brasil  –  CTB  -,  Central  Única  dos

Trabalhadores -  CUT-MG -;  Cedeplar  UFMG, Clarosofia Núcleo Mundial,  Consulta

Popular,  Dieese,  Faemg,  Fetran,  Fecomércio,  Fethemg,  Fettrominas,  Fetaemg,

Fundação João Pinheiro, Instituto 25 de Março, MST, Movimento Minas Brasil, Nova

Central Sindical dos Trabalhadores, Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações

Institucionais, Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, Sindicato dos Advogados

do Estado de Minas Gerais,  Sindeac, Sindicato dos Empregados no Comércio de

Belo Horizonte e Região Metropolitana, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de

Panificação  de  Belo  Horizonte,  Contagem e Região,  Sintrajóias,  UGT e  Vicariato

Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Força

Sindical e a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil também estão participando

das discussões sobre a implantação do piso salarial regional e apoiam a realização

do ciclo de debates.
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Palavras do Sr. Presidente

Bom dia, companheiros e companheiras, dirigentes sindicais, trabalhadores. É uma

alegria receber na Casa do povo de Minas Gerais a participação efetiva dos nossos

companheiros trabalhadores que representam a riqueza deste país.

Exma.  Sra.  Marilene  Chaves,  Presidente  da  Fundação  João  Pinheiro,  muito

obrigado por sua presença. Exmo. Sr. Senador Roberto Requião, temos uma história

de longos anos. Foi um dos primeiros Governadores que, após a revolução, recebeu

o movimento sindical,  quando criamos a Confederação Nacional dos Metalúrgicos.

Recebeu-nos  com  todo  o  carinho  e  com  muita  disposição  para  lutar  junto  dos

trabalhadores no Paraná.  Muito obrigado por  sua presença em Minas.  Seja bem-

vindo.  Exma.  Sra.  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  grande  companheira,  grande

batalhadora; Exmo. Sr. Alceu Torres Marques, representando o Sr. Procurador-Geral

de Justiça; Exmo. Sr. Deputado Celinho do Sinttrocel, Vice-Presidente da Comissão

de Transporte, meu querido amigo e autor deste requerimento, companheiro do Vale

do Aço, nesta Casa representando os trabalhadores. Somos dois dirigentes sindicais,

eu e o Celinho. Parabéns pela iniciativa. Com certeza, terá apoio desta Casa. Exmo.

companheiro membro da Comissão de Administração Pública e grande companheiro.

Por enquanto não é dirigente sindical, mas já o foi. Grande Deputado, homem que

briga aqui, que está na luta permanente de todos os trabalhadores mineiros, Rogério

Correia.

Presidentes das centrais sindicais aqui presentes, senhores companheiros, CTB,

UGT, Nova Central da Força Sindical, acho que este é um momento importante. Os

trabalhadores  brasileiros  não  podem  sobreviver  com  o  salário  mínimo  nacional

estabelecido. Esse salário mínimo de R$545,00 não atende às necessidades básicas

dos trabalhadores. Com certeza, este debate nesta Casa enriquecerá mais ainda a

posição do  Parlamento  mineiro.  Então  sejam bem-vindos.  Certamente,  em  pouco

tempo,  com  o  apoio  dos  Deputados  desta  Casa,  vamos  estabelecer  um  salário

mínimo  estadual  que  possa  atender  às  necessidades  básicas  dos  trabalhadores

mineiros.

Com muita propriedade, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estabeleceu,

entre  suas  prioridades  para  o  biênio  2011-2012,  o  combate  à  pobreza  e  às
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desigualdades  que  ainda  persistem  em  nosso  Estado  como  caminho  para

alcançarmos um desenvolvimento socioeconômico mais justo e equilibrado.

Não podemos mais  admitir  como natural  o  fato de Minas Gerais  continuar  com

parcela expressiva de sua população em condições precárias de sobrevivência ou

mesmo em absoluta miséria, e com regiões extremamente carentes, paralelamente

aos  índices  positivos  de  crescimento  econômico,  às  conquistas  tecnológicas  e  à

modernização  dos  setores  produtivos.  Se  tais  preocupações  dizem  respeito  ao

conjunto  da  população,  as  discussões  que  propomos  neste  ciclo  de  debates  se

referem a um segmento específico, o dos trabalhadores, no qual também se revelam

gritantes situações de injustiça e desigualdade.

A  questão  do  piso  salarial  regional  diz  respeito  diretamente  à  melhoria  das

condições de vida dos trabalhadores que recebem salário  mínimo, o que já seria

suficiente para justificar o evento que estamos realizando, em razão do contingente

de pessoas que se encontram nessa situação e das carências socioeconômicas de

um grande número de famílias envolvidas. A implantação do piso regional poderia

ainda contribuir para a valorização do conjunto dos trabalhadores, a democratização

e  melhor  distribuição  da  renda,  a  correção  de  desequilíbrios  regionais  e,

consequentemente, o fortalecimento do mercado interno. Entretanto, de acordo com

alguns setores empresariais, poderia também acarretar, pelo aumento dos salários e

dos encargos sociais, impacto na folha de pagamento que não poderia ser suportado

por um grande número de empresas, principalmente as de pequeno e médio porte.

Poderia ainda,  por  tais  motivos,  provocar  demissões ou impedir  a contratação de

novos trabalhadores, engrossando o contingente de desempregados e estimulando o

mercado informal,  cujos  aspectos negativos,  como ausência de garantias  para os

trabalhadores e perda de arrecadação de impostos, tanto se procura combater.

Ao promover este debate, assim como faz em relação a tantos outros assuntos

relevantes  para a  sociedade mineira,  esta Casa busca ouvir  todos  os  segmentos

envolvidos,  procurando conhecer  de  perto  suas  razões  e  pontos de  vista,  com o

objetivo  de  embasar  os  trabalhos  legislativos.  Estamos  certos  de  que,  com  as

preciosas  informações  a  serem  trazidas  pelos  expositores  e  debatedores  –

representantes da classe trabalhadora, dos empresários, do meio acadêmico e dos
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órgãos governamentais -, colheremos valiosos subsídios para análise do tema.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram para a realização

deste evento e a todos os que aqui  compareceram, desejando que as opiniões e

sugestões apresentadas contribuam para o aprimoramento das políticas públicas do

nosso Estado referentes ao trabalho,  à renda e  ao desenvolvimento social.  Muito

obrigado e tenham todos um bom dia.

Palavras da Sra. Marilena Chaves

Bom dia a todos! Bom dia, companheiros de Mesa, Srs. Deputados! O Governador

me  incumbiu  de  representá-lo  e  trazer  a  saudação a  todos  que  aqui  estão  para

discutir esta importante questão. Creio que nosso Presidente já traduziu a importância

deste debate. Não há apenas um lado, mas o daqueles que recebem e o daqueles

que pagam. Daí a importância de se discutirem todas as questões envolvidas neste

assunto.  É  sempre  assim  nesta  Casa:  não  se  decide  um  assunto  polêmico  sem

auscultar, sem discutir, sem trazer à tona a polêmica, a discussão, até a controvérsia.

Não é exatamente uma busca do consenso, porque essa é uma palavra difícil numa

questão tão complexa, mas, sim, da convergência e da melhor solução para Minas

Gerais. O Governador já expressou, inúmeras vezes – vou usar as palavras dele, por

isso abrirei aspas -, a sua “obsessão” pelo emprego, como sendo o carro-chefe de

vários  programas  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  -  já

remetidos a esta Casa para análise. Esse é um documento que também ocupará as

mentes dos Deputados das Comissões e de todos que colaboram com as discussões

na Assembleia. Vocês verão que nessa discussão está a importância conferida pelo

governo a essa questão.

Nós,  da  Fundação  João  Pinheiro,  temos  a  missão  de  trabalhar  todas  as

informações  estatísticas  de  Minas  Gerais,  bem  como a  obrigação  de  trabalhar  e

estudar as políticas públicas e os diversos estudos que as embasam. Exatamente por

isso,  estamos  aqui  colaborando  com  este  debate.  Aliás,  existe  um  companheiro

nosso,  o  Reinaldo,  envolvido  na  montagem  deste  fórum,  na  reunião  de  hoje,  e

também em tudo o que estamos fazendo.

Gostaria de trazer aos senhores uma parte da questão, que é a discussão de um

ponto importante da economia mineira. A Fundação João Pinheiro possui  estudos
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dedicados  ao  emprego  e  ao  desemprego,  que  são  pesquisas  que  traduzem  a

importância desse tema para a nossa casa. Portanto, estamos dispostos e motivados

a colaborar com a discussão desse importante assunto. Obrigada.

Desejo a todos a serenidade para discutir,  a fundo, todas as implicações desse

tema que iremos discutir aqui.

Palavras do Senador Roberto Requião

Com imenso prazer, recebi o convite dos companheiros da Assembleia de Minas

Gerais para trazer a vocês uma experiência de piso regional consolidada, que é a

experiência do piso regional do Estado do Paraná, hoje o mais alto do País.

Na  abertura  deste  debate,  permito-me,  para  suportar  as  ideias  que  aqui  serão

discutidas,  fazer  uma rápida  abordagem  sobre  a  importância  do  salário  na  crise

vivenciada no mundo e no Brasil. Estamos envolvidos pelo processo da quebradeira

norte-americana. Gostaria de passar a vocês, de forma rápida e singela, as ideias

que tenho sobre isso.

Os  Estados  Unidos  entraram  em  crise  porque  congelaram  o  salário  dos  seus

trabalhadores por décadas e passaram a apostar nos ganhos do capital, no jogo das

Bolsas, nos lucros e nos bônus dos executivos das grandes empresas. Com o salário

congelado,  o  poder  aquisitivo  dos  norte-americanos  foi  diminuindo  de  forma

progressiva. A visão liberal e econômica se recusava a pensar em aumentar salários

de trabalhadores. O objetivo era capitalizar as grandes empresas e investir no mundo

com capitais  cada vez mais  consolidados  e  magnificados.  A economia americana

parou, e a engenharia financeira norte-americana engendrou um empréstimo de juros

altos e de longo prazo, chamado “subprime”.

Com  esses  empréstimos  americanos,  passaram  a  sobreviver  sem  salário.

Começaram  com  os  imóveis.  Um  cidadão  americano  tinha  uma  casa  que  valia

US$50.000,00; logo um banco lhe propunha um financiamento de US$100.000,00, e

ele  financiava  US$100.000,00;  mais  adiante,  por  US$150.000,00  e  por

US$200.000,00.  Depois, o “subprime”,  o empréstimo de juro gordo,  juro grande e

prazo longo, atingiu o ensino. Nos Estados Unidos, o ensino básico é público, mas o

universitário é privado e pago. Esse empréstimo, então, passou a financiar o estudo

dos  filhos  dos  norte-americanos  em  uma  situação  inusitada:  famílias  de  nível
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universitário não conseguiam mais, com o salário que recebiam, financiar o estudo

dos seus filhos, e daí vinha o empréstimo: prazo largo e juro alto. Depois, foi para o

financiamento dos automóveis e dos bens duráveis; e o salário, congelado. Assim,

chegou o momento em que o acúmulo dos empréstimos e a contenção do aumento

salarial fizeram explodir a economia norte-americana, que desabou como um castelo

de cartas e provocou essa crise, esse cataclismo no qual estamos hoje envolvidos. E

não imaginem que estamos envolvidos de forma leve:  estamos em uma situação

muito difícil.

A economia brasileira, nos últimos anos, foi puxada pelo crescimento econômico da

China: 13,5% ao ano. A China comprava do Brasil minério de ferro, petróleo e grãos,

as  “commodities”  e  os  minérios,  por  preços  muito  bons.  Isso  puxou  a  nossa

economia, mas a China tem como principal mercado de consumo os Estados Unidos,

que está vivendo uma enorme crise. Os Estados Unidos retraíram o seu consumo

interno, deixaram de comprar da China o que compravam, então a China compará

menos do Brasil. Assim, o preço do minério de ferro, do petróleo e dos grãos cairá, e

nós seremos atingidos por essa crise nos próximos anos. Se continuarmos com essa

visão política de que salário  é inflacionário no Brasil,  nós nos aprofundaremos no

desastre, como os americanos. Cito alguns dados para vocês raciocinarem: de 2006

a 2011, a importação brasileira cresceu 100%. Importação significa gerar empregos

fora do País: produtos chineses, produtos japoneses, produtos norte-americanos e

produtos  alemães.  A  exportação  do  Brasil  subiu  apenas  5%  em  volume,  e  a

importação  100%.  O  endividamento  hoje  das  famílias  brasileiras  é  de  40%.  Os

Estados Unidos quebraram com o endividamento das famílias norte-americanas ao

redor de 25%.

Por que ainda não explodiu a questão, no Brasil? Não explodiu, porque políticas

sociais bem-engendradas pelo Presidente Lula aumentaram o poder aquisitivo das

classes C, D e E. Não explodiu, porque, embora tenhamos aumentado as nossas

exportações  em  apenas  5%,  o  preço  do  minério  de  ferro,  do  petróleo  e  das

“commodities”  cresceu  muito  e  o  nível  de  emprego  com  o  aumento  do  setor  de

serviços  brasileiros  também  aumentou.  Contudo,  estamos agora  no  limite  dessas

possibilidades.  A Presidente  Dilma  terá  de  enfrentar  com  extrema  firmeza  essa
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questão, e sou pessimista com relação a ela, porque, até agora, todas as medidas

tomadas  foram  ortodoxas.  O  que  significa  ortodoxia  na  economia?  Cortar  os

benefícios sociais, a previdência, a saúde e a educação e congelar salários. Isso é

um erro. Hoje, sem a menor sombra de dúvida, a saída do Brasil é contar com a

desvalorização do dólar. Não é o real que se valoriza no mercado, mas o dólar que

cai. Temos de conter a desvalorização do dólar, diminuir a carga tributária, aumentar

salários, diminuir as importações e ter uma massa salarial suficiente para a retomada

do mercado interno. Além disso, precisamos de inovação tecnológica e financiamento

de novos empreendimentos.

De qualquer forma, as políticas de congelamento de salário são tolas, são receitas

velhas e ultrapassadas, que quebraram a economia norte-americana.

Quando comecei  a discussão do piso mínimo regional no Paraná, a reação dos

setores mais conservadores foi brutal. Vai haver desemprego? Vai quebrar o Estado?

E nós estudamos o salário médio do Estado, consolidamos um piso regional com

base no salário médio realmente pago e passamos a incorporar ao aumento do piso

regional  a  produtividade.  O  grande  erro  dos  Estados  Unidos  foi  não incorporar  a

produtividade aos aumentos salariais. A produtividade se dirigia exclusivamente aos

lucros  de  capital  e  das  grandes  empresas  e  isso  quebrou  a  economia  norte-

americana.

O Paraná tem o maior piso regional do Brasil. Acredito,  sem ter feito um estudo

mais profundo, que o piso de Minas Gerais deveria ser maior que o do Paraná. A

economia de Minas é mais forte que a nossa. Minas é um Estado com um Produto

Interno Bruto maior que o do Paraná, e isso só beneficiaria a evolução do Estado.

Então, para um início de conversa, fica aqui a fórmula: salário aumentado, não só o

piso regional, mas o salário de todos os brasileiros, imposto reduzido e financiamento

para a produção. O Brasil apostou muito nessa história do “subprime”, que era um

financiamento abundante para pessoas que tinham o salário congelado. Como eu

disse, temos 40% de endividamento nas famílias. Isso vai explodir a médio e curto

prazo. O empréstimo consignado, por exemplo, não tem um volume que possa ser

altamente  significativo  para  o  processo  inflacionário  brasileiro.  Mas,  como  ele  é

aplicado direto na veia, tem uma velocidade muito grande e, não sendo executado
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paralelamente ao aumento salarial, está provocando, sim, o processo inflacionário.

Ele acelera o processo inflacionário.

O que deveríamos ter? Financiamento para produção e, em vez de financiamento

de  prazo  largo  e  juro  alto  para  os  trabalhadores,  salários.  Ninguém  deseja  se

endividar, quer sobreviver e adquirir os bens de que necessita com o produto do seu

trabalho e não com um endividamento absurdo. Além disso, contenção de impostos,

equilíbrio do dólar com medidas sérias e contenção desse processo de importação,

que cresceu 100% e está primarizando a economia brasileira. Estamos deixando de

ser  um  Estado  com  avanços  no  setor  industrial  para  voltarmos  à  época  da

colonização. Exportadores nos tornamos de minério, de petróleo e de grãos. Não é

assim que um país consegue sua independência.

Dessa forma, iniciando a conversa e expondo para vocês os dados que motivaram

o salário mínimo regional do Paraná, quero cumprimentar o governo do Estado e a

Assembleia Legislativa, em especial, por ter tido a coragem de, publicamente, encarar

essa questão. Desejo que esse seminário leve Minas a ter pelo menos um salário

mais  alto  que o do Paraná, porque é o que o Estado precisa e os trabalhadores

merecem. Obrigado, minha gente.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a Mesa na pessoa dos Deputados

Luiz Carlos, Rogério Correia e Celinho, autor do requerimento, que vem tendo no seu

mandato  inicial,  sucessivamente,  uma  série  de  iniciativas  de  reforço  para  as

conquistas dos trabalhadores.

Cumprimento as centrais sindicais presentes que, unificadamente, construíram esse

processo, e especialmente nosso convidado, o Governador Roberto Requião. Num

momento como este, em que discutimos que agenda o Brasil deve apresentar para

manter  uma construção  desenvolvimentista  com  distribuição  de  renda,  ele  tem  a

coragem de não defender a política macroeconômica ortodoxa hegemônica,  ainda

hoje  no  governo,  e  apresenta,  com  sua  própria  experiência,  uma  contribuição

decisiva. Essa iniciativa é muito importante.

Estamos  em uma situação em que se discute  o orçamento do  próximo ano.  O

primeiro indicativo a respeito é de que não haverá indicações de aumentos salariais
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para todas as categorias do setor público. Evidentemente, isso impactará os demais

segmentos  e  mesmo  a  iniciativa  privada.  No  Congresso  Nacional,  temos  tido

repetidas derrotas, particularmente na Câmara e na Comissão do Trabalho, onde foi

aprovado um projeto de terceirização que precariza profundamente as condições de

trabalho de todos que se submetem a essa situação.

A pauta que vocês constroem aqui deve se expandir para todos os Estados, a fim

de  que  possamos  fazer  um  movimento  de  pressão  para  que,  em  Brasília,

compreenda-se que apenas haverá desenvolvimento, num momento de crise como

esse, caso haja investimento no mercado interno e se for consolidada essa lógica que

o Presidente Lula iniciou, com uma política de salário mínimo que agrega não apenas

o desgaste inflacionário, mas também a produtividade. É preciso compreender que,

reduzindo os juros, é possível liberar recursos do País não para o sistema financeiro,

mas para os que produzem a riqueza. Parabéns pela iniciativa e que tenhamos um

resultado propício.

Palavras do Sr. Geraldo Flávio Vasques

Bom  dia,  em  nome  do  Ministério  Público,  agradeço  ao  Legislativo  Estadual  o

convite, saúdo os Deputados Luiz Carlos Miranda, Celinho do Sinttrocel e Rogério

Correia. Na pessoa do Senador Roberto Requião, saúdo os demais componentes da

Mesa. Minha função hoje é de ouvinte. Como integrante do Ministério Público, temos

um papel de intermediação, de tentar a participação da sociedade civil por meio do

poder  público.  Minha  função  é  integrar  a  Mesa  para  deixar  nossa  experiência  e

participação à disposição da Assembleia e dos trabalhadores, rezando para que os

trabalhos sejam proveitosos. Obrigado.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Bom  dia,  uma  saudação  breve;  cumprimento  o  Senador  Roberto  Requião,  os

companheiros, Deputados Estaduais Rogério Correia e Luiz Carlos Miranda, e nossa

nobre  colega,  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  do  PCdoB,  que  também  é  do  meu

partido. Hoje realizamos este ciclo de debates, sendo um momento muito importante

para que possamos conhecer as  experiências  de outros Estados que já  têm piso

salarial estadual instituído. Minas não pode ficar fora desse cenário. Como Deputado,

minha primeira lição, no dia 2 de fevereiro, foi protocolar um projeto de lei no sentido
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de que Minas Gerais pudesse ter piso salarial.

Para  isso,  propusemos  à  Casa  e  ao  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que

realizasse esse Ciclo de Debates, para discutirmos todas as experiências com as

centrais sindicais e com os movimentos sociais. Minas Gerais não ficará fora desse

cenário.

Desejo a todos sucesso, boas-vindas e que possamos fazer um grande trabalho

pela manhã e à tarde, nesta data importante em que realizamos este debate. Um

grande abraço a todos.

Palavras do Sr. Presidente

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rogério  Correia)  -  Bom  dia  a  todos  e  a  todas.

Inicialmente,  gostaria  de  agradecer  a  presença  de  todos  e  dizer  que  ficarei

responsável pela coordenação dos trabalhos na parte da manhã.

Rapidamente saúdo todas as centrais sindicais, que, com a Assembleia Legislativa,

têm nos ajudado na organização deste evento. Agradeço ao Deputado Luiz Carlos

Miranda,  que participou da abertura  da reunião,  é também sindicalista  e nos tem

ajudado muito nesse trabalho. Cumprimento a Sra. Marilene Chaves, Presidente da

Fundação João Pinheiro, representando o Exmo. Sr. Governador Antonio Anastasia; o

Exmo.  Sr.  Senador  Roberto  Requião,  a  quem  agradeço  muito  a  presença  e  a

contribuição; a Exma. Deputada Jô Moraes,  que já foi  Deputada Estadual  comigo

nesta Casa e que tem realizado um grande trabalho em Brasília; o Procurador-Geral

de Justiça Adjunto, Dr. Geraldo Flávio Vasques, representando o Procurador-Geral de

Justiça,  Alceu  José  Torres  Marques;  e  o  nosso  querido  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas,  responsável  também  por  este  debate  e  autor  do  projeto  de  lei  que

estabelece o piso salarial para Minas Gerais. Sou coautor desse projeto. Faço uma

rápida saudação a todos e espero que tenhamos um bom debate.

A  ideia  é  discutir  o  que  seria,  de  acordo  com  a  realidade  deste  Estado,  o

estabelecimento de um piso que seja, evidentemente, maior do que o piso salarial

nacional.

As adversidades do país apontam que Estados que tenham maior concentração de

riquezas e de indústrias  necessariamente devem puxar a conta dos salários  mais
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altos, do ponto de vista do seu piso, para que esse desenvolvimento venha, como

disse  o  Senador  Requião,  da  compreensão  da  necessidade  de  crescimento  da

economia.  É preciso ficar  para trás  aquela ideia de que só é possível  o País  se

desenvolver se os salários forem baixos. Pelo contrário, o que vimos nos últimos anos

foi a necessidade de se desenvolver o Brasil a partir da divisão de rendas, que traz

também  crescimento  econômico.  Assim,  a  melhoria  da  renda  salarial  dos

trabalhadores e os programas que consistem em retirar da miséria vários setores dos

brasileiros é que alavancaram a economia, que fizeram crescer o mercado interno e

possibilitaram que,  ao  contrário  do  que  acontecia  no  passado,  se  alavancasse  o

desenvolvimento, apesar da crise econômica internacional.

Muitos  estranharam  quando  o  Presidente  Lula  disse  que  a  crise  internacional

chegaria, naquele instante, no Brasil, mais como uma marolinha. Lembro-me de que,

na época, diversos parlamentares criticaram porque não tinham a dimensão do que

estava  acontecendo  no  País.  O  crescimento  da  massa  salarial,  a  retirada  de

brasileiros da miséria proporcionou um mercado interno fortalecido. Pelas palavras do

Presidente, o pobre tirou o Brasil da crise e não fez com que a crise internacional nos

chegasse como um “tsunami”. Vivemos, agora, outro momento da crise internacional.

Concordo  com  o  Senador  Requião  que  é  preciso  tratá-la  considerando-se  a

continuidade do desenvolvimento brasileiro. Essa é a única forma de superarmos a

crise que existe em nível internacional.

Antes de compor a Mesa, quero aproveitar para solidarizar-me com a greve que os

professores realizam em Minas Gerais, que hoje está completando 79 dias. Senador,

V. Exa. falou que Minas tem condições de ter um piso maior que o do Estado do

Paraná, até pelo PIB brasileiro, por causa da exportação do minério. Minas Gerais é o

Estado que mais exporta minério e tem as melhores condições de enfrentar essas

questões apresentadas, mas, infelizmente, tem ganhado outros títulos: o pior salário

da educação, o pior salário da saúde, o pior salário da polícia civil e - ontem, fiquei

sabendo que era - o pior salário dos servidores da Justiça. Os professores estão há

79 dias em greve e reivindicam exatamente o piso salarial nacional, que agora é lei, e

que no Estado do Paraná já é respeitado pelo governo há muito tempo. O Senador

Requião, como Governador, já fazia assim. Aqui, em Minas Gerais, infelizmente, isso
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não  acontece.  Estamos  até  assistindo  a  uma  campanha  muito  grande  do  meio

governista para jogar pais e alunos contra professores, numa atitude que não é digna

de um governo de Estado, que deveria respeitar o direito daqueles que reivindicam

uma educação pública e gratuita de boa qualidade. Pedimos, então, uma salva de

palmas à greve dos professores.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos para tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Ana

Flávia Machado, professora associada do Departamento de Ciências Econômicas da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  -  Cedeplar  -  Face  -  UFMG  -;  e  Marilena

Chaves,  Presidente  da  Fundação  João  Pinheiro,  representando o  Governador  do

Estado, Antonio Anastasia; e os Exmos. Srs. Cláudio Dedecca, Professor Doutor do

Instituto de Economia da Universidade Estadual  de Campinas - Unicamp -; Edson

Domingues,  Professor  Adjunto  do  Departamento  de  Ciências  Econômicas  da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  -  Cedeplar  -  Face  -  UFMG  -;  e  Senador

Roberto Requião.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a participação dos sindicalistas da Nova

Central, que estão aqui conosco. Agradecemos também a presença do Sindicato dos

Trabalhadores ligado à Central Única dos Trabalhadores e dos militantes da Força

Sindical.  Agradecemos  ainda  a  presença  do  Carlos  Calazans,  que  foi  o  nosso

Delegado  Regional  do  Trabalho  e  atualmente  é  o  Superintendente  do  Incra.

Calazans, o MST retornou? Estava lá fazendo uma visita ao Incra, não é? Vê se cuida

direito da reforma agrária.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras  enviadas  pelo  formulário  do  “Participe  Agora”  ou  pelo  “e-mail”:

participacao.eventos@almg.gov.br.  Para  melhor  organização  do  debate,  ainda

durante a fala dos expositores, os participantes poderão encaminhar suas questões

ou sugestões por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe
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de apoio. Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar

isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da  intervenção

também por escrito. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também

poderão participar. Basta acessar o “site” da Assembleia - www.almg.gov.br -, abrir o

“link” do ciclo de debates e clicar em “Participe Agora” para enviar sua contribuição.

Este ciclo de debates será transmitido, ao vivo, pela TV Assembleia durante todo o

dia de hoje.

Com a palavra,  o Senador  Roberto Requião,  para  sua exposição sobre o tema

“Balanço da adoção do piso em outros Estados”.

Palavras do Senador Roberto Requião

Cabe  a  mim  repassar  a  vocês  a  experiência  paranaense.  Em  primeiro  lugar,

devemos ter a consciência de que o piso regional, o salário mínimo regional só atinge

trabalhadores não sindicalizados, que não possuem convenção coletiva de trabalho.

Outro aspecto é que o piso regional não interfere no salário de funcionários públicos

de Estados e Municípios, porque o salário de funcionários públicos é objeto de uma

deliberação  legal,  um  ato  jurídico  complexo,  por  iniciativa  do  Poder  Executivo,

aprovação do Legislativo e sanção do Executivo. O piso regional atinge trabalhadores

que não têm convenção coletiva de trabalho.

No  Paraná,  estabelecemos  o  piso  em  quatro  faixas.  Instituí  o  salário  mínimo

regional  no  Paraná  em  2006,  especificamente  para  atender  trabalhadores

assalariados,  cujas  categorias  não  possuíssem  acordo  ou  convenção  coletiva  de

trabalho. Hoje o salário mínimo regional do Paraná conta com quatro faixas salariais

que variam entre R$708,00 e R$817,78, atingindo cerca de 1.400.000 trabalhadores.

O Estado do Paraná possui cerca de 9.500.000 habitantes, diferente de Minas Gerais,

que tem uma densidade populacional bem maior.

Esse valor paranaense é o maior valor de piso salarial do Brasil, não é o valor do

meu governo, mas do novo governo. Eu havia proposto, para 2011, um aumento de

14,6%, porque incorporava a inflação mais a produtividade. Como disse a vocês, não

basta que haja somente o acréscimo da inflação no salário, porque é necessário que

o salário cresça com o nível de produtividade da economia local.  O atual governo

deixou de lado a produtividade e concedeu, sobre o meu salário anterior, de 2010, um
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aumento de 6,6%, ou qualquer coisa mais ou menos nesse valor, concedendo apenas

o acréscimo da inflação. O piso paranaense é 50% maior que o piso nacional, que é

R$510,00.

O piso regional, incorporando o aumento da produtividade – calculado na média,

não surgiu de forma empírica -, era o que ganhava um trabalhador sindicalizado na

média  das  categorias  das  quatro  faixas  estabelecidas.  Como  a  produtividade  foi

incorporada durante todos esses anos, cresceu 121%. Em 2006 e em 2010 foram

140% para  a  categoria-teto,  enquanto  o  piso  nacional,  que  incorporou  apenas  o

processo inflacionário, cresceu 70%. O impacto desse piso regional pode ser visto na

pesquisa mensal de emprego do IBGE, que mostra que o rendimento médio mensal

da população ocupada de Curitiba, nossa Capital, ficou em R$1.604,00 em fevereiro

de 2011. É o terceiro maior salário do País, inferior apenas aos valores do Rio de

Janeiro e de São Paulo, 4,2% acima da média brasileira. Não me refiro, nesse caso,

ao piso regional, mas ao salário médio. Com isso, demonstramos que o piso regional

também  alavancou  a  média  salarial  dos  trabalhadores  sindicalizados.  O  principal

argumento contra o piso regional no Paraná era da Fiep e de algumas federações do

comércio - não de todas, pois muitas apoiaram o piso com garra e com vontade –,

dizendo que provocaríamos o desemprego ou o aumento da contratação informal,

sem  carteira  assinada,  especialmente  dos  empregados  domésticos.  Isso  não

aconteceu. A estatística do Caged, do Ministério do Trabalho, mostra que, de 86 mil

novos empregos com carteira assinada em 2006, o Paraná saltou para 122 mil novos

empregos em 2007. A queda de empregos formais só ocorreu em 2008 e em 2009,

em  função da crise financeira  global.  Em 2010,  a recuperação dos empregos  foi

significativa.  Tivemos  150  mil  novos  empregos  com  carteira  assinada.  Só  para

comparar:  em  2010,  o  Paraná  teve  154  mil  novos  empregos.  Nos  oito  anos  do

governo que me antecedeu, na fase da dureza, da visão liberal da economia, foram

gerados  37  mil  empregos  no  Paraná.  Nós,  somente  em  2010,  geramos  154  mil

empregos. Em 2003, foram 63 mil; em 2004, 122 mil; em 2005, 72 mil; em 2006, 86

mil; em 2007, 122 mil; em 2008, 110 mil. Em 2009 veio a crise e houve uma queda.

Em 2010, saímos para 154 mil. Esses dados são oficiais do Caged.

A economia do Paraná teve um crescimento extraordinário, mas isso não se deve
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somente  à  política  do  piso  mínimo regional.  Criamos  outras  políticas  sociais.  Por

exemplo, a microempresa não paga imposto no Paraná, a pequena empresa paga

uma  média  de  2%  de  ICMS.  Criamos  programas  sociais,  como  o  do  leite  das

crianças,  por  exemplo.  Todas  as  crianças,  até  os  2  anos  de  idade,  recebem  do

Estado, por dia, um litro de leite enriquecido com Vitamina A, Vitamina B e ferro. Nós,

assim como em Minas, temos uma empresa pública de eletricidade.

Fazendo o cálculo de despesa de saúde em função de uma série de problemas,

como doenças infectocontagiosas e resfriados no inverno, chegamos à conclusão de

que,  se  déssemos  energia  gratuita  para  as  famílias  de  menor  renda,  teríamos

economia na outra ponta, e o Paraná agora oferece para as famílias mais pobres

100kW de energia sem custo, o que lhes garante banho quente em dias frios de

inverno, lâmpada acesa para as crianças estudarem à noite. E, com a ligação formal,

tivemos também a legalização da situação de moradia das famílias mais pobres, que

passaram a ter  um endereço e,  com ele e com emprego,  acesso ao crédito.  Em

relação a saneamento básico no Paraná, também reduzimos o preço para as famílias

mais pobres, criando uma tarifa social: R$5,00 por água e esgoto tratado.

Tudo isso se somou ao processo de tentativa de se reduzir  a pobreza,  ao piso

regional e outras medidas. O governo do Estado, na crise de 2009, baixou o imposto

de 100 mil itens. A medida não incidiu sobre televisões de plasma ou de LED, mas

sim sobre  o  que  chamávamos  de bem de consumo salário.  Baixamos  o  imposto

daquilo que o trabalhador comprava com o salário que recebia no final do mês para

suprir suas necessidades. Esses itens tiveram seu imposto brutalmente reduzido, e

fizemos um acompanhamento, principalmente das redes de supermercado, para que

tal  redução  fosse  realmente  repassada  para  o  preço,  o  que  ajudou  muito  na

superação da crise.

Acabamos sendo um dos Estados brasileiros que mais criaram empregos diretos e

formais no País. A lei da microempresa fez com que tivéssemos o melhor índice de

sobrevivência  de  empresa  do  Brasil.  Às  vezes,  as  pessoas  abrem uma pequena

empresa e, por falta de experiência e com a pressão do fisco, seis ou sete meses

depois, estão fechando suas portas, sem condições de funcionamento. O governo do

Estado proibiu  sua própria  fiscalização de entrar  em uma pequena  empresa.  Um
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fiscal  do  Estado  do  Paraná  só  poderia  bater  às  suas  portas  se  houvesse  uma

denúncia concreta de infrações, como venda de drogas ou produtos proibidos, por

ordem  direta  do  Secretário  de  Fazenda  ou  do  Governador.  Criamos  também  um

processo para investimento nas cidades do interior, com dilação de prazo. A empresa

que se instalasse em uma cidade de baixo IDH teria até quatro anos para iniciar o

pagamento do ICMS. Essa foi uma forma de estimular a economia.

Na área da agricultura, criamos um fundo de aval. Quem avaliza o agricultor  no

Paraná é o governo do Estado. Passamos a pagar o seguro de safra para culturas

estratégicas. Havia caído muito a produção de trigo, apesar de já termos sido o maior

produtor  desse grão no País: 80% do trigo brasileiro.  Esse percentual  se reduziu

muito. Quando a Argentina também reduziu a sua produção, passamos a ter uma

crise, e o Estado paga o seguro. Assim, se houver um insucesso de safra, quem

planta trigo recebe o ressarcimento completo, mas quem paga o custo integral do

seguro é o governo do Paraná, com o governo federal, que já tem esse sistema, e

nós o complementamos.

Como  temos  uma  companhia  paranaense  de  energia  elétrica  e  chegamos  à

conclusão de que as turbinas das usinas hidrelétricas não param de girar à noite e de

que a energia não se armazena, ou seja, se não for usada, desaparecerá, criamos

um programa de irrigação noturna com preços baixíssimos – 16% do normal. Com

isso, obtivemos um aumento sensacional da safra. Depois estendemos esse custo

para os avicultores, os suinocultores, etc.

Estou  tentando  mostrar-lhes  que  tentamos,  nas  possibilidades  de  jurisdição  do

Estado,  enfrentar  a  crise  aumentando  salários,  diminuindo  impostos,  financiando

novas empresas e apostando no aumento da economia. Jogamos na contramão da

visão liberal econômica, mas, evidentemente, com limites, pois o Estado não tem os

mesmos poderes da União para controlar a economia, como a emissão de moeda, o

tabelamento de juros, etc. Não temos um Banco Central nas mãos, aliás, nem o Brasil

o  tem,  pois  essa  história  de  Banco  Central  independente,  faz  com  que  ele  seja

independente do próprio interesse dos brasileiros e completamente dependente dos

interesses de bancos.

A experiência do piso regional  do Paraná foi  extraordinariamente bem-sucedida.
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Todas as críticas que os setores conservadores faziam, de que íamos provocar o

desemprego,  a  informalidade,  simplesmente  não  ocorreram.  Eu  pessoalmente

acredito que Minas Gerais, assim como qualquer outro Estado brasileiro que vier a

implantar o piso regional, terá a ganhar. Esse piso regional vai ter impacto positivo

também nos dissídios coletivos das categorias e dos sindicatos. Sem poder aquisitivo

uma economia não anda. Se não tiver salário não tem quem compre. O piso regional

impulsiona a economia no sentido exatamente contrário do sentido da financeirização

da  economia  e  numa  contramão  acertada  das  bobagens  que  os  Estado  Unidos

fizeram. Aliás, outro dia a Dilma disse que os Estados Unidos não são mais exemplo

para ninguém. Mas, por incrível que pareça, estamos com um discurso magnífico de

crítica à economia liberal. Porém, as medidas que estamos tomando são medidas de

homeopatia, mas estamos precisando de remédio forte na economia.

Eu pessoalmente estou prevendo um período muito ruim para a economia brasileira

porque, mesmo que encaremos agora com a energia necessária, os efeitos positivos

só vão ocorrer mais à frente, porque os erros da condução econômica do passado

vão se explicitar de forma dura nos próximos seis ou oito meses. Eu não consigo

entender, por exemplo, como é que a nossa Presidenta, na contramão do discurso do

Mantega,  vetou  o  aumento  positivo  do  salário  dos  aposentados.  Não  consigo

entender uma medida dessa. Então, estamos com um discurso correto, mas com uma

prática errada. Espero que Minas, dentro das possibilidades jurisdicionais do Estado,

com a Assembleia Legislativa e o governo do Anastasia, abra os olhos para isso,

examine  a  base  dos  salários  como  fizemos  no  Paraná,  crie  um  piso  regional  e

estabeleça  uma regra  para  todos  os  governos:  que  o  piso  regional  seja  sempre

aumentado,  levando-se  em  conta  o  aumento  da  produtividade  do  Estado,  e  não

apenas o aumento da inflação. Tentamos fazer isso no Paraná, mas eu não consegui

aprovar essa legislação. E o governo que me sucedeu, do nosso glorioso PSDB do

Paraná, já acabou com a produtividade e acrescentou no piso apenas a inflação.

Mas, como o piso estava muito bem posicionado, continua sendo o maior do Brasil.

Mas, no método de cálculo que havíamos estabelecido, tinha que ser bem maior. Ao

invés  de  ser  6,6  ou  6,9,  com  a  produtividade  levada  em  consideração,  o  piso

paranaense deveria ter crescido 14,6%. Trago esses dados porque são importantes
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para que vocês iniciem um debate sobre o piso regional de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Senador.  Vamos  deixar  o  debate para o final  das

exposições. Temos dois painéis na parte da manhã. Um deles tem o tema: “Salário,

combate à pobreza e desenvolvimento”. O segundo tema é: “A economia mineira, as

particularidades regionais e o piso salarial estadual”. Vamos iniciar a exposição do

primeiro tema, “Salário, combate à pobreza e desenvolvimento”.

Palavras da Sra. Ana Flávia Machado

Bom dia. É um enorme prazer  estar nesta plenária.  Já falei  muito sobre salário

mínimo,  quando  assessora  do  Dieese,  e  é  uma  oportunidade  enorme  discorrer

novamente para o movimento sindical a respeito de tema bastante caro para mim. Há

um grupo de professores e pesquisadores chamado Economia Social, que trabalha

particularmente  com  análise  de  mercado  de  trabalho,  impacto  sobre  pobreza  e

desigualdade. O que vou expor aqui é o resultado do trabalho desse grupo.

Na minha fala procuro apresentar, primeiramente, a importância do piso salarial no

funcionamento do mercado de trabalho. Depois apresento alguns dados do perfil do

trabalhador que recebe salário mínimo, especialmente em Minas Gerais e, por fim,

faço algumas simulações com o emprego da proposta da iniciativa popular quanto

aos valores de piso para este Estado.

Por  que  é  importante  estabelecer  o  piso  em  uma economia  heterogênea,  com

várias  modalidades  de  interseção  no  mercado  de  trabalho  e  onde  há  alta

desigualdade de renda? Em primeiro lugar, como disse o Sergei Soares, economista

do  Ipea,  é  um  instrumento  de  proteção,  principalmente  para  os  trabalhadores

considerados perdedores na barganha salarial, ou seja, para aqueles que não estão

organizados  em  sindicatos.  Em  segundo  lugar,  ele  reduz  o  diferencial,  o  leque

salarial. Se aumentarmos o piso, a distância entre o menor e o maior salário pago

será  reduzida,  e  isso causa impacto positivo  na  distribuição dos rendimentos.  Do

ponto de vista do trabalhador,  o fato positivo é o aumento da sua capacidade de

compra, do seu poder aquisitivo e de sua família.  Isso proporciona um bem-estar

fantástico, porque as pessoas passam, às vezes, a ter acesso a bens que até então

não podiam adquirir e a maior quantidade do que dispunha. Ele contribui para reduzir

a pobreza, porque tem efeitos positivos sobre a economia. Pensando que salário não
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é apenas fator de custo, mas de demanda, se houver aumento da massa salarial,

haverá aumento do consumo, que, por sua vez, pelo efeito multiplicador, vai ampliar o

produto e a renda do País, tendendo à redução do número de pobres. Ao criar esses

mecanismos de reprodução produtiva sobre a atividade econômica, haverá aumento

de emprego e de renda.

Geralmente, na teoria econômica, tratamos das principais funções de piso salarial.

Primeiro, a função ética, pensando na dimensão ética do indivíduo de assegurar a

sobrevivência  mínima.  Com  exceção  do  respirar,  hoje  tudo  mais  é  adquirido  no

mercado. É preciso então assegurar às pessoas a capacidade de compra. O piso tem

esse primeiro efeito: assegurar a sobrevivência do trabalhador. Em segundo lugar, é

um mecanismo para a regulação do mercado de trabalho. Além de ser referência para

os outros salários, é importante para proteger os trabalhadores mais vulneráveis, que

estão entrando na força de trabalho, bem como para definir essa categoria mínima. É

uma referência que tratamos com duas expressões. É farol, porque não é apenas a

remuneração de determinada categoria  de  trabalhadores,  mas também numerário

para o salário dos outros trabalhadores.

Quando analisamos  a  distribuição de rendimento  no  Brasil,  observamos  a  forte

concentração  de  trabalhadores  que  ganham  meio,  um,  dois,  um  e  meio  salários

mínimos no Brasil. Portanto ele tem esse efeito de numerário e o efeito farol. Muitas

vezes  há  reajuste  de  categorias  que  não  são  organizadas,  por  exemplo,  os

trabalhadores autônomos. Eles aumentam a sua renda por meio da valorização do

preço do seu serviço, conforme o aumento do salário mínimo. Então há, também, a

capacidade de ser um indicador, uma referência para trabalhadores não assalariados.

Por fim, ele é um instrumento para reduzir as desigualdades regionais, dado que a

estrutura produtiva das diversas mesorregiões e microrregiões são diferenciadas. Se

houver  um valor  mínimo,  é  possível  criar  um patamar para o  qual  o  trabalhador,

naquele território, assegure o seu poder de compra.

Quem ganha com a definição do piso? Na literatura econômica,  particularmente

ortodoxa, há uma leitura de que a definição de um salário mínimo cria rigidez nas

relações de trabalho, ou seja, na barganha entre firmas e trabalhadores. Cria rigidez,

conforme  disse  o  Senador,  gerando  o  aumento  da  taxa  de  desemprego  e  a
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informalização  no  mercado  de  trabalho,  devido  ao  aumento  do  custo  para  as

empresas.  Mas  podemos  pensar  de  outra  maneira,  e  a  realidade  histórica  tem

corroborado essa perspectiva nesses últimos 10 anos. Isso porque, do ponto de vista

do trabalhador, é inegável que ele melhorará seu bem-estar. Do ponto de vista das

firmas, do setor privado, haverá um ganho, porque aumentará a demanda por bens

de serviços, na medida em que esse trabalhador tem maior capacidade de compra.

Pensando  na  satisfação  desses  trabalhadores,  possivelmente  as  firmas  também

contarão com ganhos de produtividade, porque um trabalhador bem-remunerado está

menos  sujeito  a  doenças,  ao  estresse,  o  que  melhora  a  sua  “performance”  no

trabalho.  Do ponto de  vista  do  setor  público,  há o efeito  positivo do  aumento da

arrecadação tributária, já que mais bens de serviços serão produzidos e circularão na

economia, o que é positivo para a arrecadação. Em relação a outros trabalhadores

que  não  recebem  o mínimo,  dado que ele  tende  a  ser  referência  em  termos  de

remuneração, eles indiretamente também serão beneficiados, além da possibilidade

de aumento do número de postos de trabalho.

Esse gráfico,  utilizando os dados da pesquisa mensal  de emprego,  cujas  cores

infelizmente não estão ajudando, mostra algo que aconteceu ao longo de sete anos

no Brasil, de março de 2002 a julho de 2009. Temos aí a evolução do salário mínimo,

a evolução dos rendimentos médios do setor público, do setor privado e do setor

informal;  setor  informal  entendido  como  trabalhadores  sem  carteira  assinada  e

autônomos.  Constatamos  nesse  período  um  aumento  de  quase  60%  do  salário

mínimo  nas  seis  regiões  metropolitanas,  abrangidas  pela  pesquisa  mensal  de

emprego do IBGE, e um acréscimo pouco significativo, inferior a 10% nos demais

salários.

Então essa recuperação do mínimo ocorre no momento em que temos aumento da

formalização no mercado de trabalho brasileiro,  redução da taxa  de desemprego,

redução da proporção de pobres e redução de desigualdades,  medidos pelo Gini.

Isso vai  justamente corroborar a análise e a abordagem de que a definição ou a

valorização do mínimo é importante e significa multiplicar as oportunidades que têm

uma economia,  muito  mais  que  criar  efeitos  perversos  com  redução  da  taxa  de

desemprego ou informatização do mercado de trabalho.  É como se estivéssemos
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lendo essa política de valorização do salário mínimo brasileiro como uma medida em

direção à ampliação da demanda e da produção, e não o contrário, proposto pela

teoria ortodoxa, que é o aumento de custo e criação de imperfeições no mercado de

trabalho.

Quem ganha um salário mínimo em Minas Gerais? O que difere Minas Gerais do

Brasil em termos de setor de atividade? Segundo a Pnad-IBGE, comparando Minas

Gerais com o Brasil, os trabalhadores que ganhavam exatamente um salário mínimo

eram os de alojamento e alimentação, cerca de 19%; os de serviços domésticos,

30%,  e  da  administração  pública,  17%.  Desse  grupo,  serviços  domésticos  e

alojamento  se  diferenciam  do  ponto  de  vista  da  proporção,  se  comparados  ao

mercado  de  trabalho  brasileiro.  Quando  pensamos  na  composição  por  sexo  dos

ocupados  que  ganham  salário  mínimo,  vamos  ver  que as  mulheres  estão  sobre-

representadas.  Isso  se  deve,  em  grande  parte,  à  participação  de  trabalhadoras

domésticas.  Quando  pensamos  na  composição  por  cor,  os  pretos  e  pardos  são

maioria. Em termos de faixa etária, veremos que os indivíduos ocupados na faixa de

19  a  25  anos  têm  maior  participação,  cerca  de  24%.  Ou  seja,  todas  as  três

categorias, mulheres, pretos e pardos e jovens, tendem as mais vulneráveis do ponto

de vista das relações de trabalho. Elas são as categorias sobre-representadas em

termos  do  recebimento  do  valor  de  salário  mínimo  oficial.  Se  pensarmos  na

distribuição por  escolaridade dos trabalhadores ocupados que ganham um salário

mínimo,  os  analfabetos  representam  8,7%,  mas  também  os  ocupados  de  ensino

médio  completo  e  fundamental  completo  expressam  cerca  de  31,3%  e  20,8%,

respectivamente,  em Minas  Gerais.  Em  termos  de posição  na  ocupação,  é  mais

representativo entre os empregados assalariados com carteira, cerca de 50%, e entre

os trabalhadores sem carteira, cerca de 21%.

Esse é o perfil de quem ganha um salário mínimo de acordo com a Pnad-IBGE de

2008 para o Estado de Minas Gerais. Essa composição não tende a se alterar muito

em três anos; continua sendo representativa para o ano de 2011.

Nesse momento, criamos um cenário justamente pensando na proporção de pobres

e na questão da desigualdade. De acordo com o projeto de lei de iniciativa popular,

temos cinco categorias: o piso de R$650,00 abrange trabalhadores agropecuários,
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florestais  e  da  pesca;  trabalhadores  empregados  em  serviços;  vendedores  de

comércio  e  lojas  e  mercados;  o  de  R$715,00,  trabalhadores  de  recuperação  e

manutenção; o de R$780,00, os trabalhadores na produção e serviços industrias; o

de  R$845,00,  trabalhadores  técnicos  de  nível  médio;  e  o  de  R$1.300,00,

trabalhadores  de  nível  superior.  Considerando  esses  quatro  primeiros  valores,

fizemos  duas  simulações:  a  primeira  foi  substituir  o  valor  do  piso  para  aqueles

trabalhadores que estão nessas categorias definidas em lei e recebem um salário

mínimo; e a segunda foi dimensionar o efeito-arrasto. Além de atribuir o valor do piso

proposto  pelo  projeto  aos  trabalhadores  que  ganham  um  salário  mínimo  nessas

categorias, atribuímos o salário sugerido pelo menor piso, ou seja, R$650,00, para os

trabalhadores que ganhavam um salário mínimo e trabalhavam mais de 40 horas,

independentemente de serem empregados ou trabalharem por conta própria. Mesmo

no efeito  arrasto,  somos bastante restritivos para tentar  dimensionar  o impacto,  o

efeito dessa política. Como os dados são de 2008, todos os valores apresentados, na

verdade, foram levados a preços da época.

Chama-nos a atenção a proporção de pobres no Brasil - estamos trabalhando com

a noção de pobreza numa perspectiva monetária, e não multidimensional -, ou seja,

famílias com renda domiciliar “per capita” inferior a meio salário mínimo, que é uma

das medidas de linha de pobreza. Temos várias linhas, não uma oficial. Optamos por

essa linha administrativa.  Considerando meio  salário  mínimo,  31% dos brasileiros

estão  abaixo  da  linha  de  pobreza.  Em  Minas  Gerais,  dada  aquela  estrutura  de

rendimento  gerada  na  Pnad,  essa  proporção  de  pobres  é  de  26,94%.  Quando

consideramos o piso, conforme as categorias aqui estipuladas, mas o efeito arrasto, a

proporção  de  pobres  cai  para  aproximadamente  21%.  Em  termos  de  variação

percentual, esse índice chega a 22%, o que causa um impacto significativo.

Antes  de  fazer  a  minha  exposição,  uma  jornalista  me  perguntou:  “Em  quanto

tempo?”.  Na  verdade,  não  estamos  fazendo  uma  análise  dinâmica,  mas

contrafactuais. E se a distribuição de rendimentos fosse essa, qual seria o impacto?

Não há uma medida do efeito tempo. No caso da desigualdade, hoje, temos um Gini

de 0,5%. Fazendo esses exercício de simulação com as quatro categorias de piso e

aplicando o efeito arrasto, o Gini cairia para 0,48%, o que nos daria uma variação de
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aproximadamente  6%.  São  variações  bastante  expressivas,  significativas,

considerando-se  a  queda  que  ocorreu  em  termos  da  proporção  de  pobres  e  da

desigualdade no Brasil ao longo da última década.

A outra estimativa foi a de tentar avaliar o impacto sobre a massa de rendimentos.

A todo  momento,  falamos  do  rendimento  do  trabalho  principal,  aquele  que  o

ocupado, ao responder a pesquisa do IBGE, classifica como seu trabalho principal,

que geralmente é o trabalho de maior remuneração. Grande parte dos trabalhadores

entrevistados só tem um emprego. Então o trabalho principal é seu único emprego,

sua única ocupação.

Pela Pnad em setembro de 2008, mês em que a Pnad vai a campo, seria de cerca

de  R$8.000.000.000,00  a  massa  de  rendimento.  Se  fizermos  aquele  primeiro

exercício,  que  é  o  de  atribuir  apenas  os  valores  dos  pisos  aqui  propostos  para

aqueles trabalhadores que ganham salário mínimo dentro dos grupos ocupacionais

sugeridos  pela  lei,  teríamos  um  aumento  de  cerca  de  R$151.000.000,00.  Se

aplicarmos  ainda  o  que  chamamos  de  efeito  arrasto,  que  é  trazer  todos  os

trabalhadores  que  ganham  menos  de  um  salário  mínimo  ou  salário  mínimo  e

trabalham  40  horas  semanais  ou  mais,  esse  acréscimo  seria  de  cerca  de

R$707.000.000,00 por mês.

Se  fizermos  outro  exercício,  que  é  o  de  trabalhar  com  a  noção  da  propensão

marginal a consumir, que para o Brasil, segundo o Rubens Toledo, chega a cerca de

0,75%, e considerando que, no caso de Minas, há muito vazamento em função de

importações  de  outros  Estados  e  de  outros  países  e  vazamento  de  renda  por

tributação,  então,  se  trabalharmos  com  uma  propensão  de  0,6%,  haveria  um

acréscimo  de  cerca  de  R$400.000.000,00  gerados  por  esse  choque  de  renda

ocasionado  pela  implantação  do  piso.  Então,  além  de  um  crescimento  de

R$700.000.000,00,  teríamos  a  adição,  pelo  multiplicador,  de  cerca  de

R$400.000.000,00, o que nos daria, por mês, uma renda de R$1.100.000.000,00. É

algo  bastante  expressivo,  é  um  acréscimo de cerca  de  37%,  que tem  um  efeito

bastante  positivo  em  termos  de  crescimento,  em  termos  de  desenvolvimento

econômico.

É isso o que eu tinha para apresentar a vocês. Agradeço e peço desculpas pela arte
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das transparências. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Celinho  do  Sinttrocel)  -  Agradecemos  à  ilustre

expositora  a  brilhante  palestra.  Com  a palavra,  o  Sr.  Cláudio  Dedecca,  para  sua

exposição sobre o tema “Salário, combate à pobreza e desenvolvimento”.

Palavras do Sr. Cláudio Dedecca

Bom dia a todos e a todas e aos companheiros da Mesa. Gostaria de iniciar minha

intervenção sobre o salário mínimo ressaltando que,  pela primeira vez na história

brasileira,  e  sem querer  parafrasear  o  ex-Presidente,  o  salário  mínimo entrou  na

agenda da política do governo, da política econômica, da política de crescimento, da

política de desenvolvimento do nosso país.

Esse é um aspecto extremamente importante, porque a história do salário mínimo

foi  muito  maltratada ao  longo  do tempo,  conheceu uma trajetória  errática.  Vários

governos  não  o  valorizaram.  O  salário  mínimo  dependeu,  sistematicamente,  em

quase toda a sua história, de 1940 até 1995, de política governamental. Mas, só a

partir de 2005, passa a ter uma política de valorização, uma regra estável, que situa o

salário mínimo como instrumento relevante para o desenvolvimento do País. Isso não

é pouco, porque o Brasil tem sido reconhecido internacionalmente nesse aspecto. Eu

mesmo  participei  da  Conferência  Internacional  do  Trabalho,  apresentando  a

experiência brasileira em razão do reconhecimento do papel da política de salário

mínimo adotada no Brasil para as perspectivas do desenvolvimento brasileiro, mas

como  um  instrumento  extremamente  válido  e  importante  para  a  organização  do

mercado de trabalho e para a redução das desigualdades.

Tenho trabalhado com a Organização Internacional  do Trabalho para formatar  o

salário mínimo em alguns países em desenvolvimento. Cada vez mais esse é um

instrumento  que  ganha  forma.  A  experiência  brasileira,  a  decisão  do  País  de

incorporar  o salário  mínimo como um instrumento  de estratégia de crescimento  e

desenvolvimento,  não  só  tem-se  mostrado  extremamente  exitosa  no  território

nacional, mas crescentemente é reconhecida nos fóruns internacionais, inclusive nos

documentos internacionais das instituições de desenvolvimento bilateral.

Não vou falar sobre a economia mineira, pois não quero me arriscar a cometer essa
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barbaridade. Conheço muito pouco. Na verdade, vou apresentar algumas questões

mais para subsidiar o debate, realçando o papel do salário mínimo e sua importância

na economia e na dimensão social do País, abordando algumas questões que me

preocupam na implementação, seja do piso nacional, seja do piso regional. Falo isso

por  um motivo  muito  simples.  Participei  da  formulação original  da  regra  atual  de

vinculação do salário mínimo ao PIB. Participei de todo o trabalho de negociação e de

construção  de  consenso  que  o  Ministério  do  Trabalho  realizou  junto  às  centrais

sindicais. Também participei da formulação original do projeto de lei, de tal modo que

algumas  expectativas  foram  cumpridas  e  outras  merecem  algum  cuidado  na

condução atual do salário mínimo e também em sua implantação nos Estados.

Pretendo  ser  o  mais  claro  possível  e  o  menos  professoral.  Não  estamos  na

academia,  não  farei  uma  discussão  de  natureza  acadêmica,  mas  infelizmente

necessitamos apontar alguns aspectos.

O salário depende de três vetores. O primeiro deles pode ser o salário mínimo. Digo

pode ser porque nem todos os países possuem o salário mínimo. O segundo é a

negociação coletiva e, finalmente, o terceiro, a barganha individual. A grande questão

é que os trabalhadores de baixa qualificação muitas vezes não possuem negociação

coletiva,  ou ainda não têm ou é ausente o poder  de barganha em relação a seu

salário. Portanto ficam à mercê dos mecanismos de contratação, isto é, das decisões

tomadas  pelas  empresas,  razão  pela  qual  o  salário  mínimo  é  um  instrumento

extremante importante para a preservação e para elevação do salário mínimo dos

trabalhadores de menor qualificação.

O salário mínimo é objeto das convenções básicas da OIT e aparece precocemente

nos objetivos da Organização, logo após a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente era

visto  como instrumento  transitório.  Na  verdade,  o  objetivo  do  salário  mínimo  era

regular o salário de base no mercado de trabalho, mas se pretendia, com o tempo e

com  o  fortalecimento  das  negociações  coletivas  e  dos  sindicatos,  que  ele  fosse

substituído pelos acordos coletivos.

Isso  até  hoje  está  escrito  nas  convenções  da  Organização  Internacional  do

Trabalho – OIT –, mesmo tendo passado quase um século. Há a expectativa de que o

salário mínimo não seja um instrumento presente no mercado de trabalho, a não ser
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enquanto  as  negociações  coletivas  não  cumprirem  o  papel  de  organizar  uma

estrutura de pisos salariais associada a acordos. Por incrível que pareça, em vez de a

representatividade do salário mínimo se reduzir, só tem crescido. Cada vez mais, o

número de países que adotam o salário mínimo tem aumentado. Isso vale inclusive

para os países desenvolvidos, que haviam abandonado a adoção do salário mínimo e

voltaram a utilizá-lo intensivamente, como é o caso da Inglaterra. Portanto, cada vez

mais os governos têm lançado mão do salário mínimo.

A ideia de um instrumento de natureza transitória perdeu-se no tempo, já que hoje o

salário mínimo tornou-se um instrumento de natureza permanente não só em outros

países, como também e claramente no Brasil. No caso brasileiro, como já fiz menção,

o  salário  mínimo  trilhou  uma rápida  trajetória,  sempre  aliado  à  boa  vontade  dos

governantes.  Na década de 1940,  o  salário  mínimo conhece uma desvalorização

enorme; em 1953, tem um aumento de 100%, com o segundo governo de Getúlio

Vargas; durante o governo JK, ele cresce, e a partir de 1959, entra num processo de

deterioração que vai até meados da década de 70. No período de democratização, a

discussão  do  salário  mínimo conhece  uma contenda  muito  grande  em  busca  de

alguma valorização, o que nunca aconteceu de fato. Apenas em 1994,  o Ministro

Barelli, pessoa originária do movimento sindical, adota uma postura mais agressiva

de valorização do salário  mínimo,  por  ter  sido Diretor  Técnico do  Dieese durante

muito tempo. Somente em 2005 cogitou-se uma regra clara, isto é, não haveria mais

necessidade de se discutir ano a ano o valor do salário mínimo, porque ele teria de

ser valorizado e incorporado ao desenvolvimento e crescimento do País, razão pela

qual vinculamos o salário mínimo ao PIB. Mais que isso, houve o entendimento de

que ele é uma peça, um instrumento no crescimento e desenvolvimento do País, e

não um instrumento de estagnação econômica e destruição de emprego. O salário

mínimo é fundamental ao crescimento, à geração de emprego e, mais que isso, ao

fortalecimento de salários de base, bem como ao aumento do poder de compra da

população mais pobre.

Neste exato momento, o País conta com uma experiência - pasmem - inédita, já

que não existe outra semelhante a ela no mundo. Estou-me referindo à lei feita no

início de 2011, uma experiência reconhecida interna e nacionalmente como positiva.
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Não falo em consenso, porque para isso teríamos de saber o tamanho da população

e ter a certeza de que todos votaram a favor. A melhor palavra seria convergência.

Hoje existe a convergência de interesses de vários setores da sociedade. O salário

mínimo tem cumprido a decisão de estabelecer uma política valorizativa e um papel

social e econômico extremamente relevante, reconhecido pelos trabalhadores, pelo

governo e, até mesmo, pelos empresários. No início do ano, quando se discutiu a

possível flexibilização da regra, o próprio Ministro da Fazenda foi a público defender a

manutenção da regra, já que no ano que vem o reajuste do salário mínimo se situará

ao redor dos 13%, 14%. Para isso, é fundamental manter o consenso, a regra e a

garantia de que, ainda que não tenha em um ano um crescimento substantivo, no

próximo o aumento será mais acentuado.

É  importante  apontar  essas  questões,  porque  foi  estabelecido  um  mecanismo

institucional para o reajuste, que contém, como eu disse, uma trajetória errática. É

uma política que visa distribuir  os ganhos do crescimento. Assim, a economia vai

crescer  e fará com que parte desses ganhos seja imediatamente  transferida pelo

instrumento da política pública, que é o salário mínimo.

É um instrumento com características que dependem da existência de um contexto

de crescimento, ou seja, a ideia de se estabelecer um salário mínimo está fortemente

associada ao fortalecimento do mercado interno, ao fortalecimento da base produtiva

interna e à geração de emprego. Mais que isso, há uma importante questão a ser

ressaltada:  a  regra  atual  adotada  no  Brasil  não  compromete  os  aumentos  de

produtividade.  A regra  é  totalmente  convergente  com o  crescimento  e  não causa

nenhum transtorno, do ponto de vista do desempenho da produtividade e do aumento

de custo das empresas, porque depende do crescimento da economia.

Finalmente, se a política é um instrumento de fortalecimento da renda de base do

mercado de trabalho e de crescimento com geração de emprego, o casamento entre

o aumento da renda das famílias pobres com o aumento do emprego obviamente se

traduz em um importante mecanismo para a redução da desigualdade, como vários

estudiosos  têm  mostrado.  É  importante  ter  claro  o  seguinte:  o  salário  mínimo

brasileiro ainda está muito defasado e, nesse gráfico - espero que ele seja visível -, a

linha superior  apresenta  a evolução do salário  mínimo,  que ainda está abaixo do
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salário mínimo de 1959. O de baixo apresenta a relação entre o salário mínimo e o

PIB. Historicamente, no Brasil temos ainda uma relação salário mínimo e PIB muito

baixa. A ideia da política é justamente promover, na verdade, o aumento extra do

salário mínimo e também buscar que ele aumente sua participação em termos do PIB

“per capita”. A Profa. Ana Flávia já fez alguma menção ao assunto, mas vou voltar,

pois  sempre há  alguns questionamentos em relação à política do salário  mínimo.

Primeiro,  ele  distorce  os  salários  de  base,  causando  queda  da  produtividade,

aumento  da  informalidade,  comprometimento  da  geração de empregos  formais  e,

além do mais - isso é uma crítica -, também acelera o desembolso da política de

previdência  no  País.  Esse  é  um  dado  importante,  porque  mostra  a  experiência

brasileira  atual,  com  a  política  institucionalizada,  permanente  e  plenamente

conhecida, não havendo mais discussões nem sendo ela dependente de decisões de

governo. Em primeiro lugar, não há nenhum sinal de que a política do salário mínimo

tem  comprometido  o  aumento  do  emprego  formal.  Essa  última  linha  mostra  a

estabilidade, a relação entre o crescimento do produto e o crescimento do emprego.

Ela sinaliza que o crescimento do salário mínimo não alterou o comportamento da

relação entre o crescimento do produto e a geração de emprego. Não há nenhum

fator que comprometa a geração de emprego, e muito menos a informalidade.

Há uma tendência – e com isso há um aspecto de preocupação em relação aos

impactos do salário mínimo no mercado de trabalho – de um certo empacotamento da

estrutura salarial em torno do mínimo, o segundo “predinho” que temos no gráfico. É

difícil  enxergá-lo  do  Plenário,  mas  há  um  crescente  empacotamento,  e  isso

obviamente  decorre  do  fato  de  que  as  negociações  coletivas,  na  verdade,  não

conseguem  ter  aumentos  superiores  aos  observados  no  salário  mínimo.  O

crescimento brasileiro foi muito curto e, nessa primeira fase de crescimento, muito

mais  importante  que a recomposição do salário  foi  a geração de empregos.  Fato

importante, aliás, para os sindicatos e a redução do desemprego. Acredito que, se a

economia conhecer um crescimento sustentável na década, mesmo que a previsão

do Senador Requião se confirme a curto prazo - e espero que não -, é provável que

essa  situação  de  empacotamento  da  estrutura  salarial  em  torno  do  mínimo  seja

atenuada.  Isso  é  importante  para  retirar  um  pouco  a  responsabilidade  do  salário
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mínimo na determinação dos salários no mercado de trabalho brasileiro.

Outro  aspecto  importante:  quando  pego  a  relação  de  novas  ocupações  com

proteções sociais  formais em relação ao total  das ocupações criadas, cada vez o

número  de  ocupações  formais  para  cada  ocupação  criada  cresce  ao  longo  dos

tempos, nos últimos anos.

Vejam  só  que,  para  cada  10  ocupações  criadas  em  2005  e  2007,  14  tinham

proteção  social.  A ocupação  formal  cresce à  frente  do  crescimento  da  ocupação

criada, mostrando que, pelo menos em termos agregados, não há nenhum impacto

negativo do ponto de vista do salário mínimo sobre a geração de emprego; não há

sinais de que ele venha contribuindo para a informalização do mercado de trabalho.

Ao  contrário,  tudo  indica  que  ele  é  uma  peça  importante  nesse  processo  de

formalização,  porque  está  fortalecendo  a  estrutura  produtiva,  está  fortalecendo  o

aumento da produção e também a geração de empregos formais. Ao contrário do que

imaginavam algumas visões pessimistas sobre salário mínimo, não há sinais de que

isso ocorra.

Quanto  à  previdência,  quero  deixar  uma palavra  rápida,  porque não é o  nosso

tema. Se a economia parar de crescer, de gerar emprego, é provável que a política

comece  a  causar  constrangimentos  para  a  previdência  social.  Mas  é  importante

ressaltar, como eu já disse em vários momentos, que a política de salário mínimo

adotada é a favor do crescimento. Portanto, temos de entender que sua contribuição

para a previdência passa pelo seu papel em favor do crescimento. Se tivermos as

demais  políticas  convergentes  no  sentido  de  fortalecer  o  crescimento  e  o

desenvolvimento,  essa  relação  entre  o  salário  mínimo  e  seu  impacto  sobre  a

previdência poderá estar equacionada, pelo menos até 2025-2030.  Não vou tratar

desse assunto.

O período ainda é muito curto para avaliarmos os impactos de um salário mínimo

regional sobre os Estados, mesmo porque tais impactos vão depender muito do grau

de  desenvolvimento  da  economia  estadual.  No caso  do Estado  de São  Paulo,  o

impacto é muito mais limitado que o indicado, seja para o Paraná seja para Minas

Gerais. Isso não significa que o salário mínimo não tenha importância na economia

do Estado de São Paulo. Tem, sim, uma importância muito grande, em especial para
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as  regiões  e  os  segmentos  com  menor  presença  na  negociação  coletiva  e  os

segmentos menos organizados em termos de relações de trabalho.

A  primeira  questão  interessante  acerca  do  piso  regional  é  a  ideia  -  e  aí  o

entendimento da relação entre salário mínimo e desenvolvimento nacional - de tentar

utilizar  o  salário  mínimo  como  instrumento  da  estratégia  de  desenvolvimento  do

Estado, no sentido não só de ampliar a estrutura produtiva e gerar emprego, mas de

o  Estado  começar  a  regular  um  pouco alguns  aspectos  do  mercado de trabalho

naquilo  que diz respeito à remuneração.  Esse me parece um aspecto importante,

razão pela qual acho que o problema do salário mínimo no espaço regional não deve

se resumir à fixação de um ou três valores, como ocorre na maioria dos Estados, e

considerar que a questão estaria resolvida. Seria importante determinar o piso salarial

regional analisando um pouco a configuração do Estado e buscando até identificar

em  que  segmentos  do  mercado  de  trabalho  o  salário  mínimo  tem  sua  maior

contribuição  no  espaço  regional.  Do  meu  ponto  de  vista,  esse  é  um  aspecto

importante, e até este exato momento a discussão do salário mínimo dos Estados

não o incorporou.

Obviamente,  é importante analisar  alguns aspectos.  Se se está voltado para as

categorias menos organizadas, já que não têm acordo coletivo, se reforça a produção

e o emprego das indústrias de bens salários. Isso significa que, do ponto de vista dos

governos estaduais, deveria haver uma preocupação com medidas de fortalecimento

das indústrias de bens-salários, isto é, da indústria que é mais dinamizada ou afetada

pelo aumento do salário mínimo. Portanto, um casamento entre o salário mínimo e

uma estratégia de desenvolvimento estadual.

Outro aspecto é que, em grande medida, trata-se de um instrumento para melhorar

o perfil de remuneração do segmento privado. Não é um instrumento que se aplique

ao  setor  público,  cuja  lógica  é  de  outra  natureza.  Existe  a  necessidade  de

incorporação do salário mínimo a uma estratégia de desenvolvimento.

Finalmente,  se  há  uma  política  de  piso  salarial  estadual  bem  calibrada,  bem

decidida,  com  um  bom  mapeamento  da  estrutura  produtiva  do  Estado  e  da  sua

configuração de renda, com certeza pode haver efeitos localizados muito positivos em

termos de redução da desigualdade e da pobreza no espaço estadual.  Esse é o
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ponto. A adoção de salário mínimo nacional não foi uma medida burocrática, mas o

resultado de um acordo social e de uma estratégia política da sociedade em favor do

crescimento  e  do  desenvolvimento.  Parece-me que também seria  importante  que

essa perspectiva, essa concepção se instalasse, se inscrevesse nos Estados, com o

objetivo  de  entender  que  essa  não  é  uma  complementação  ao  salário  mínimo

nacional, mas um instrumento que o governo estadual tem em mãos para fomentar,

ampliar, fortalecer, junto de outros instrumentos, a estrutura produtiva local, conforme

as características que carrega. Ou seja, se o salário mínimo estadual for entendido

como instrumento estratégico nas mãos do governo do Estado, o seu papel será não

só  criar  pisos  salariais  diferenciados,  que  contribuam  com  a  elevação  de  algum

segmento,  como  um  importante  instrumento  de  fortalecimento  do  mercado  de

trabalho,  da  remuneração  de  base  e  da  estrutura  produtiva,  mas  também  uma

relevante peça da estratégia de desenvolvimento.

Deixarei  algumas  sugestões  a  partir  da  experiência  conhecida  da  definição  da

política nacional. Em geral, são três, quatro níveis. No Rio de Janeiro, há nove níveis

de salário mínimo. Há uma preocupação em estabelecer uma compatibilidade entre

salário  mínimo e certa diferenciação com os salários  de base dos mercados dos

Estados. Isso é interessante; é uma prática que, apesar do pouco tempo de seu uso,

parece bem-sucedida. À exceção do Rio de Janeiro, que pega um rol de ocupação

mais amplo, a maioria das experiências foca nas ocupações de menor qualificação, o

que, na verdade, é o foco do salário mínimo. Não teria nada a dizer sobre isso, pelo

menos até este exato momento. Seria preciso um tempo maior para conhecimento

das experiências estaduais já existentes, a fim de termos mais informação sobre se

essa prática tem impactos significativos na evolução dos salários.

Parece-me  que  seria  interessante  estabelecer  um  piso  salarial  no  Estado  com

níveis estáveis em relação ao piso nacional. Ou seja, que o salário estadual evolua

conforme o piso nacional. Por exemplo, que o nível 1 seja 20%, 30%; o nível 2, 30%

ou 40% do salário mínimo nacional. Que isso seja estabelecido e mantido por um

período de tempo, para que a evolução do salário mínimo regional não fique ao sabor

de  decisões  políticas  e  de  conjunturas  econômicas.  Aliás,  mais  que  isso,  possa

permitir estabilidade à regra e potencializar sua contribuição ao mercado de trabalho,
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à estrutura produtiva e à proteção do poder de compra dos trabalhadores com menor

capacidade de organização.

Essa é uma questão que ainda não apareceu nos pisos regionais. Já participei de

outros  debates  sobre  esse  assunto.  Apresento  a  ideia  de  institucionalizar

devidamente o instrumento. Não devemos somente criá-lo, mas também estabelecer-

lhe uma institucionalidade minimamente organizada, definindo-se as diferenças entre

os níveis e garantindo-se a sua evolução não pela inflação e não a partir  de uma

discussão  conjuntural  de  ano  a  ano,  mas  por  uma  evolução  a  longo  prazo,

vinculando-o ao salário  mínimo nacional.  A cada cinco anos ou mais,  poderia ser

discutida  a  alteração  dessa  relação.  Seria  interessante  adotarmos  uma regra  de

médio e de longo prazos, e não um instrumento que dependa de discussões anuais,

como tem sido estabelecido nos Estados.

O segundo ponto que me parece interessante é a definição desses níveis com um

estudo mais aprofundado e mais detalhado do mercado de trabalho do Estado. A

definição dos  níveis  é  muito  mais  de natureza burocrática.  Não digo  isso  no  mal

sentido da palavra, mas essa definição não está muito embasada na dinâmica e no

comportamento dos mercados de trabalho do Estado. Isso mereceria um olhar mais

cuidadoso, com o objetivo também de se intensificarem as categorias e os setores,

fazendo  com  que  o  piso  regional  possa  ter  um  maior  impacto  e  uma  maior

contribuição para a organização do mercado de trabalho de base e do salário de base

de alguns setores.

Finalmente, gostaria de dizer - obviamente, é a sugestão que apresento - que deve

haver um período de revisão a cada cinco anos - mas esse é um mero exemplo.

Parece-me que seria prudente adotarmos uma regra como a estabelecida para o piso

nacional, em que haja previsibilidade de revisão. Isso me parece extremamente útil e

retira essa revisão anual e o caráter conjuntural das decisões sobre o salário mínimo.

Pelo meu ponto de vista, isso seria mais prudente; em vez de ficarmos discutindo os

níveis, discutirmos e definirmos a estabilidade da regra do piso salarial estadual.

Tocarei  em  um  ponto  previsto  na  medida  nacional,  que,  infelizmente,  não  foi

implementado  até  hoje.  Seria  interessante,  em  nível  estadual,  constituir  uma

comissão de acompanhamento  que promova análise  e  estudos,  para  informar  ao
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Estado e aos setores sociais os impactos da evolução do piso regional. Na medida

nacional, também estava prevista essa ideia que se pretende instalar. Como o projeto

de lei  foi  formulado em 2007 -  mas apenas em 2011 foi aprovado -,  espero que,

agora, o governo federal implemente uma comissão de acompanhamento e avaliação

da  política  de  valorização  do  salário  mínimo.  Deixo  também  essa  sugestão  aos

Estados. Como disse aos senhores, como entendo que a política, seja nacional, seja

regional constitui um processo de aprendizado, seria extremamente importante que

os setores sociais participassem da implementação, conhecessem os resultados e

pudessem, na medida do possível, fazer as correções necessárias.

Peço desculpas por ter esgotado o tempo. Espero ter apresentado algo que seja

relevante para o debate no Estado. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Muito obrigado, Prof. Cláudio. Vamos

passar  à  outra  temática  da  parte  da  manhã,  que  é  “A  economia  mineira,  as

particularidades regionais e o piso salarial estadual”.

Palavras da Sra. Marilena Chaves

Bom dia senhoras e senhores, Deputados, meus companheiros de Mesa, a minha

colaboração  é  menos  falar  do  salário  mínimo  em  si,  da  proposta  que  estamos

discutindo, mas trazer para os senhores informações relevantes sobre a economia

mineira. E por que isso? Porque é o cenário em que essa discussão está sendo feita.

Precisamos avaliar a implantação do salário mínimo regional por diversos ângulos.

Os  organizadores  deste  fórum  julgaram  importante  que  se  falasse  da  economia

mineira, ou seja, sobre onde seria implantado tal salário mínimo. Portanto, eu lhes

aviso que não entrarei na questão do salário mínimo em si.

A minha  exposição  está  organizada  com  alguns  comentários  sobre  o  ambiente

macroeconômico, Minas Gerais no cenário nacional, algumas informações sobre as

regiões de planejamento de Minas Gerais e as considerações finais, que faremos por

meio do debate que virá.

Começando - isso já foi dito, mas agora vamos vê-lo em gráfico -, o País vive um

ciclo de crescimento como há muito tempo não se via. Diversas razões explicam e

mostram como isso acontece, mas as taxas de crescimento do PIB, que estão postas
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aí, fazer observar que, desde o início do milênio, elas estão crescentes, apesar da

redução que aconteceu em 2009, fruto da crise internacional do final de 2008. Isso

também pode ser visto por intermédio das informações sobre empregos formais no

Brasil. É claramente visto que, a partir desta década, entramos numa fase crescente.

Não foi tão crescente em 2008 e 2009, época em que não vivemos um “tsunami”,

mas também não uma marolinha. Alguns setores sofreram com a crise internacional,

principalmente aqueles que estão ligados às exportações, tendo sido observada uma

queda de emprego, que é inferior à que já havia sido observada há alguns anos. Mas

a  boa  notícia  é  que,  em  2010,  consegue-se,  sim,  voltar  a  um  patamar  muito

importante.

As vagas formais mostram a pujança dessa economia. E o mais importante é que,

diferentemente de outras décadas em que as faixas eram erráticas, estamos numa

fase de economia crescente.

Outra informação que colabora com esse entendimento é a taxa de desemprego.

Vimos como a taxa de emprego aumenta e vamos ver como a taxa de desemprego

diminui. Temos aqui informações desde 2000. Vocês podem observar que a taxa de

desemprego no primeiro trimestre de 2011 é quase a metade da que havia no início

da década, confirmando a trajetória ascendente da economia brasileira.

Aqui temos mais uma informação interessante:  a importância da massa salarial.

Como disse o Senador Requião, isso tem grande importância no próprio crescimento

da economia.  Salário  é renda,  renda é compra,  compra é emprego,  compra gera

impostos.  É  um  círculo  virtuoso,  em  que  o  crescimento  do  emprego  e  a  sua

consequência, a massa salarial, têm importância fundamental. Essa informação diz

respeito apenas a seis regiões metropolitanas, onde a pesquisa foi feita. Não quero

mostrar exatamente o valor, mas o fato de que a taxa é crescente. Como vemos aqui,

houve algumas reduções em 2008, mas foram superadas.

O que colabora, e muito, com o crescimento da massa salarial? O fato de que, a

partir  de 2000, houve uma evolução. Em função da lei  que estabeleceu as regras

para o aumento do salário mínimo, houve um crescimento fundamental do salário. Se

compararmos 2011 com 2003, podemos verificar que o salário mínimo cresceu mais

que 50%.  Muitos  fatores  possibilitaram isso,  mas não temos  tempo para  explicar
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todos.

Houve  um  fato  muito  relevante,  muito  polêmico,  porque  nada  é  simples  em

economia, nada é apenas bom, sempre tem um preço, um custo. Daí, a importância

de debates como este na Assembleia Legislativa, porque são avaliados os dois lados

da questão. Não sei se vocês estão lembrados de uma discussão muito importante

que foi feita nos anos 80 e 90, quando tudo estava vinculado ao salário mínimo. Tudo

segurava  a  possibilidade  de  aumento  real  desse salário;  tudo  era  reajustado  em

função dele.  Então,  naquela época,  o seu aumento fazia um estrago na inflação,

porque,  com ele,  crescia  tudo,  o  que não  aconteceu depois  que  se  conseguiu  a

desvinculação dele de várias contas, de vários valores. Por um lado, isso foi bom,

porque possibilitou--lhe um acréscimo, em taxas reais,  beneficiando-se, assim, um

grande volume da população. Não foi bom para outras categorias que tinham seus

salários – não o salário mínimo – vinculados a ele. Essa é uma demonstração de que

nada tem apenas um lado, os vários pontos devem ser discutidos. Quando o salário

mínimo foi desvinculado de muitos penduricalhos, porque era referência para muitas

contas,  a  lei  complementar  federal  pôde  conceder  aumento  vinculado  ao  próprio

crescimento da economia.

Há uma ascensão da participação da economia de Minas Gerais no PIB brasileiro.

Da faixa de 8%, que ocorria em 1995, a participação ascendeu para 9,4% em 2010,

sempre a taxas importantes e, muitas vezes, superiores às do Brasil. Minas Gerais

tem uma participação relativa no PIB nacional de 9,4%. É grande, é maior que a

participação do Paraná, como disse o Senador, porém temos uma economia muito

diversificada, muito heterogênea. Vamos falar um pouco sobre isso.

Minas Gerais é o segundo Estado exportador. É importante dizer isso, mas temos

que  lembrar  que  as  nossas  exportações  se  concentram  em  bens  primários,

principalmente a siderurgia, como disse o Deputado Rogério Correia. Há dois lados

nisso. É muito bom e pujante para a nossa economia; são efeitos que refletem em

vários outros setores relacionados ao minério, porém a exportação de minério não

gera impostos nem “royalties”. Portanto, a exportação de minério tem pouca influência

nas contas públicas, de tal forma que não é muito adequado fazer uma relação direta

entre as  nossas exportações e as  contas públicas do Estado.  As exportações de
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minério geram impostos federais e impostos de exportação, que são excelentes para

as nossas reservas nacionais. Mas, do ponto de vista da economia mineira, do ponto

de  vista  do  Estado,  elas  não  são relevantes  para  aumentar  as  possibilidades  de

salário do setor público.

A economia mineira está dividida de forma semelhante à da economia brasileira, de

tal modo que grande parte da economia está no setor de serviços. Isso é importante

para mostrar que o setor de serviços, o setor de comércio e o setor de transporte, em

que estão localizadas as categorias que seriam atingidas por essa proposta do salário

mínimo regional, ocupam um valor muito expressivo da economia mineira.

Mostrarei uma outra faceta importante da economia mineira. O Senador nos disse

que Minas Gerais tem uma economia pujante. Isso é verdade, mas somos um Estado

pobre. A renda “per capita” de Minas Gerais está exatamente na fronteira dos Estados

do Sul, Sudeste e Nordeste. Minas Gerais tem a 11ª posição entre todos os Estados

alinhados em relação à renda “per  capita”.  Esse valor  é relevante e crescente.  A

renda “per capita” mineira é inferior à do Paraná, que ocupa a 6ª posição. O Paraná é

um  Estado  com  um  PIB  menor,  mas  também  é  um  Estado  menor  e  com  uma

população menor do que a população mineira. O Estado de Minas Gerais tem uma

demografia  muito peculiar.  Essas são informações muito importantes e devem ser

consideradas. A taxa de crescimento da renda “per capita”  mineira nessa década,

comparando-se os dois censos, foi superior à média nacional e superior à de vários

Estados. É interessante observar que aqueles Estados mais pobres tiveram taxas de

crescimento muito elevadas. Isso é importante para o Brasil porque mostra que os

Estados que têm economia e renda “per  capita”  reduzida  – e o  salário  tem uma

grande importância nisso – estão,  sim, crescendo. As rendas ainda são baixas. A

renda  do  Maranhão,  por  exemplo,  é  a  metade  da  renda  nacional,  mas,  em

compensação, foi a maior taxa de crescimento nessa década.

Então,  essa  é  outra  informação  muito  interessante.  Aqui,  queria  mostrar-lhes  o

saldo  de  admissões  e  desligamentos  no  primeiro  trimestre  de  2011.  Estamos

mostrando informações que coroam tudo o que já disse. No Brasil, isso tem crescido,

e também em Minas Gerais, que foi responsável por mais de 15% das vagas formais

geradas no primeiro semestre em relação ao País. Vejam a importância desse dado:
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temos  9,4%  do  PIB,  mas  estamos  conseguindo  gerar  mais  de  15%  do  total  de

empregos formais. Esse é um dado interessante.

Observem os senhores que a população, segundo a classe de rendimento, está-se

concentrando aqui, acima do salário mínimo federal. Já temos, então, uma população

que  subiu  no  topo.  Embora,  em  Minas  Gerais,  a  população  que  ganha  até  dois

salários  mínimos represente  um índice  um pouco menor  que o do  Brasil,  aqui  já

observamos que a população que ganha até cinco salários mínimos é relevante, com

tendência a crescer.

Aqui  também  creio  que  essas  informações  são  importantes.  Já  comentamos  a

respeito disso. Temos quem recebe, os trabalhadores, e quem paga, as empresas.

Vamos ver. Essa é uma informação interessante que mostra nossa composição em

termos de microempresas, pequenas, médias e grandes empresas. O que acontece

no Brasil é semelhante ao que acontece em Minas Gerais,  portanto, para sermos

rápidos, falaremos apenas de nosso Estado. Mais de 99% das empresas mineiras

são  de  micro  e  pequeno  porte,  que  são  exatamente  aquelas  empresas  que  têm

tendência a pagar salários menores. Portanto, esse é o universo de empresas. As

microempresas  estão  representando  94%  do  número  existente,  e  as  pequenas,

quase  5%.  Esse,  portanto,  é  o  nosso  “público-alvo”,  entre  aspas,  uma  vez  que

predominam nas microempresas e pequenas empresas as categorias que não têm

um salário já fixado. E onde estão essas empresas? De novo, é importante considerar

isso. Pegando todas aquelas microempresas vamos observar que 12% delas estão

na indústria; quase 5%, na construção civil; 52%, no comércio; e 31%, nos serviços,

ou seja, comércio e serviços são setores típicos da pequena e microempresa. Essa é

uma informação relevante para este debate.

Isso  é  mais  ou  menos semelhante  quando fazemos a  avaliação do número  de

empregados.  Observem  que  quase  60% dos  empregados  estão  exatamente  nas

microempresas e pequenas empresas, até porque existem muitas delas que não têm

empregados, mas apenas o dono.

Mais à frente, outro cenário que podemos observar aqui é o desemprego. A crise de

2008 colaborou um pouco para reduzir o número de empregos, mas já foi recuperada.

Outra  informação  importante  para  entendermos  Minas  Gerais  é  o  rápido
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crescimento da população urbana. Comparamos aqui 1970 com 2010. O censo de

2010 indica que a população mineira já está na faixa de 19.600.000 pessoas, o que

corresponde  a  10%  da  população  brasileira.  Somos  o  segundo  Estado  mais

populoso, porém com uma taxa de urbanização muito rápida.

Outra  informação  relevante  é  a  taxa  de  fecundidade.  Isso  significa  que  Minas

Gerais  tem  a  segunda  menor  taxa  de  fecundidade  do  País,  ou  seja,  a  nossa

população tende a crescer a um ritmo menor. Quero mostrar a vocês outra coisa.

Esta era a pirâmide populacional de 1991. Era de fato uma pirâmide: muita criança e

população jovem crescendo. Agora, vendo o gráfico de 1991, 2000 e 2010, vemos

que não temos mais uma pirâmide. Isso mostra como se reduz aqui o número de

crianças, indicador de mudanças de políticas públicas. Coloquei isso porque aqui está

a última janela demográfica de oportunidades. Aqui estão os jovens de 15 a 30 anos,

certamente aqueles jovens de primeiro emprego, onde a questão do salário mínimo é

relevante. Essa é a maior parte da nossa população.

Minas Gerais é um Estado muito diverso. Podemos observar que vários Municípios,

inclusive  mais  concentrados  na  nossa  porção  leste,  perderam  população.  Temos

Municípios  que,  talvez  por  saldo  migratório  negativo,  perderam  população.  A

população do censo de 2010 é menor do que a população do censo de 2000. Vamos

tentar ver esses dados abertos por regiões. Não é um conceito muito bom porque as

nossas regiões também são muito grandes. Quando abrimos por Município, podemos

ver que a coisa muda. Vou mostrar o que todo mundo já sabe: uma concentração

econômica na região Central, que também é muito grande, com 46% do PIB e 35%

da  população,  em  contraste  com  uma  região  Norte,  como  a  nossa  região  do

Jequitinhonha e Mucuri, que tem 5% da população e apenas 2% do PIB. Portanto,

Minas Gerais, diferentemente do Paraná, que é uma referência, tem desigualdades

muito grandes. O Triângulo Mineiro, outra região economicamente muito dinâmica,

tem 7% da população e 11% do PIB. Aqui no Sul de Minas também temos 12% do

PIB e 13% da população. Observem aqui que nessas regiões a renda “per capita”

tende a estar na média.

A distribuição da população por região de planejamento teve pouca alteração de um

censo para o outro. A região central continua sendo a maior, principalmente a nossa
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Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Temos aqui  um dado interessante  a  ser  observado que é  a renda “per  capita”.

Observem que a renda “per capita” do Brasil, no censo de 2010 chega a R$830,00. O

que é renda “per capita”? Vamos tentar entender o conceito.

O  pesquisador  deve  chegar  à  casa  de  vocês  e  perguntar  quanto  ganha  cada

pessoa. Soma-se tudo e divide-se pelo número de habitantes daquele domicílio. Essa

é a renda “per capita”. Vocês vão observar coisas interessantes. Mesmo havendo,

nas várias residências, pessoas que não trabalham, ou seja, sem rendimento, a renda

“per  capita”  é superior  ao salário  mínimo, até porque há domicílios com altíssima

renda “per capita” e outros com baixa renda “per capita”. A nossa renda “per capita” é

de  R$773,00  contra  R$830,00  do  Brasil;  uma  taxa  de  crescimento  praticamente

idêntica – 3% ao ano. Apenas as regiões Central e Triângulo possuem rendas “per

capita”  mais elevadas que a do Brasil;  alguns Municípios, sim. Mas não podemos

comparar à renda “per capita” do Distrito Federal, que é de quase R$1.800,00 – não

dá para  comparar  –,  nem à  de  São Paulo  nem  tampouco à do  Paraná.  Mas há

regiões com renda “per capita” elevada.

Essas são as rendas “per capita” por Município. Vamos observar que, em termos

regionais e por Município, há Municípios com renda “per capita” quase igual à de São

Paulo, do Rio e do Paraná, em torno de R$770,00. Mas há Municípios com renda “per

capita”  igual à do Maranhão e à do Piauí.  Ou seja, esta é a Minas Gerais, como

diziam os profetas, a síntese do Brasil. Há Municípios com índices de renda e de

população semelhantes aos mais pobres e aos mais ricos do País. É o Estado com

disparidades e singularidades. Isso é relevante nos domicílios que recebem Bolsa-

Família, uma tentativa muito importante e que teve efeito na renda “per capita” dos

Municípios pequenos, já que se concentra exatamente nas regiões Norte e Mucuri.

Mas existem domicílios pobres na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É um erro

entender que essa região,  por ter  concentração econômica importante, é rica. Ela

também apresenta disparidades, com bolsões de pobreza; não de pobreza absoluta

nem de miséria, felizmente, mas regiões pobres.

O emprego formal na região metropolitana e na região Central é importante, mas o

interessante é observar que em todas as regiões ele é crescente, desde 2007.
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A renda média por região de planejamento, como comentamos, tende a mostrar

evolução em todos os anos. É crescente de 2007 a 2010, com taxas positivas em

todas as regiões. Aliás, essas regiões têm avanços maiores que a Central.

As regiões Centro-Oeste e Central apresentam maior variação de emprego que de

rendimento. São regiões mais ou menos médias e interessantes. As regiões Norte,

Jequitinhonha e Sul estão na faixa de variação mais baixa; e as regiões Rio Doce,

Triângulo  e  Alto  Paranaíba,  na  faixa  de  variação  mais  alta,  tanto  em  relação  ao

emprego quanto à renda. Como dizia o nosso Guimarães Rosa, Minas Gerais são

muitas, não é possível trabalhar com média.

Temos de entrar em detalhes para entender a economia mineira. Quero mostrar-

lhes que as regiões se diferenciam - o que é importante na discussão sobre salários -,

com  relação  aos  setores  de  destaque.  Portanto,  por  exemplo,  no  Noroeste,  no

Centro-Oeste,  na  região  Central  e  no  Triângulo,  nota-se  certa  predominância  da

indústria.  No  Alto  Paranaíba,  que  também  tem  uma  agricultura  relevante,  a

construção se sobressai. O comércio é muito relevante na Mata e no Triângulo; os

serviços, no Alto Paranaíba e no Sul; a agropecuária, no Norte e na região da Mata.

Essas são considerações importantes não só para se definir  a adoção ou não do

salário mínimo regional, mas também para eventualmente discutir o seu valor.

Encerro  minha  participação  deixando,  como  considerações  finais,  a  minha

disposição para atendê-los com outras informações sobre a economia mineira que

sejam  relevantes  para  que  vocês  continuem  este  debate  sobre  o  salário  mínimo

regional. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Celinho  do  Sinttrocel)  -  Agradecemos  à  ilustre

expositora, Dra. Marilena Chaves. Com a palavra, o Prof. Edson Domingues, para

sua exposição sobre o tema “A economia mineira, as particularidades regionais e o

piso salarial estadual”.

Palavras do Sr. Edson Domingues

Boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar deste ciclo de debates. Minha

fala será focada no tema “A economia mineira, as particularidades regionais e o piso

salarial  estadual”.  Há  uma  série  de  pesquisas  sendo  desenvolvidas  e  em
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desenvolvimento no Cedeplar, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento

Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas

Gerais.  Trarei  para  este  debate  algumas  informações,  conclusões  e  estudos  que

realizamos nessa Universidade, que poderão ajudar neste debate.

Como aqui foi dito, o salário tem um papel preponderante na geração de renda e no

consumo, bem como é um fator de competitividade das economias regionais e da

economia  nacional.  Esses  dois  aspectos,  salário  e  geração  de  renda,  são

significativos para se entender o impacto de políticas que tendem a afetar o preço, a

remuneração do trabalho nas regiões etc.

Minas  Gerais  é  um  Estado  de  elevada  desigualdade  regional,  fato  bastante

conhecido no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, regiões de menor

renda “per capita”, com elevados indicadores de pobreza etc.  Já as regiões Sul e

Sudeste são mais ricas, possuem maiores níveis de renda “per capita”.

Este  é  um quadro  da  economia  mineira  razoavelmente  conhecido  e  estável  ao

longo dos anos. Este é um mapa do ano de 2000. O censo de 2010 provavelmente

dará origem a uma figura muito parecida com esta. Este é um gráfico da média de

salários pagos por Município, em Minas Gerais, em que constatamos o mesmo grau

de  diferenciação  regional.  Em  Belo  Horizonte,  paga-se,  em  média,  3,7  salários

mínimos; em Novo Horizonte, 1 salário mínimo, em média. Tem-se, portanto, uma

série de desigualdades nos mercados de trabalho regionais do Estado.

A Marilena falou  bastante  sobre  o  que  existe  hoje  em  termos  de desigualdade

regional  na  economia  mineira,  em  sua  evolução  recente.  Num  cenário  futuro  de

crescimento  macroeconômico  do  Brasil,  inserido  na  economia  internacional,  de

investimentos  públicos  e  privados,  de  eventos como Copa do Mundo etc.,  o  que

ocorrerá com a economia do Estado de Minas Gerais? Será que a economia crescerá

mais que a média nacional e, nesse cenário, será reduzida a desigualdade regional?

Pensando nisso, qual o impacto de uma elevação, de uma fixação de um piso salarial

na  economia  do  Estado?  Estudando  uma  série  de  pesquisas  e  resultados

desenvolvidos no Cedeplar, o que podemos esperar para a economia mineira?

Então,  quanto ao primeiro caso, cenário macroeconômico do futuro, fizemos um

estudo  amplo  da  economia  brasileira  e  da  de  Minas  Gerais,  excetuando-se  os
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sobressaltos da crise financeira que ainda ocorrem nos anos recentes. O objetivo não

é fazer  uma previsão, mas elaborar um cenário que os especialistas do Cedeplar

acham mais razoável para o futuro da economia mineira, dado o seu setor, região,

etc.  Esse  é  um  estudo  que  desenvolvemos  ao  longo  dos  anos  passados.  Se

adotarmos um cenário razoavelmente otimista para o Brasil, com crescimento médio

de 4,5% ao ano nos próximos 10 anos, com certo comportamento do investimento e

do consumo das famílias, das exportações, etc., o que acontecerá com o Estado de

Minas  Gerais,  dadas  as  suas  particularidades  regionais,  a  sua  dependência  das

exportações e dos produtos primários, a concentração da sua atividade econômica na

Região Metropolitana? A participação da economia mineira tem-se situado em torno

de  9%,  9,2%,  9,3%.  O  cenário  que  projetamos  para  2025  indica  uma  relativa

estagnação dessa participação e até mesmo queda. A economia mineira não tende a

ser a mais dinâmica no cenário futuro por vários condicionantes. Quer dizer, não se

espera que a economia do Estado seja a mais dinâmica no cenário futuro, até porque

as exportações e o mercado internacional podem não ser tão favoráveis como foram

nos últimos anos. A crise de 2008 e de 2009, com a desaceleração das exportações

dos  produtos  primários,  mostrou  que  a  economia  mineira  foi  uma  das  principais

afetadas.  Então,  se  se  projeta  um  cenário  em  que  as  exportações  não  são  tão

dinâmicas  assim,  é  natural  esperar  que  a  economia  do  Estado não  será  a  mais

afetada positivamente.

Se temos um cenário em que a economia do Estado não é assim tão beneficiada no

futuro,  como as regiões serão afetadas? Nos anos mais recentes, projeta-se uma

dinâmica  mais  ligada  a  exportações  minerometalúrgicas  e  investimentos.  É  o

Quadrilátero Ferrífero e o entorno da Região Metropolitana que serão provavelmente

as regiões que terão um impacto mais significativo em termos de crescimento. Num

cenário mais à frente, com um mercado interno doméstico brasileiro mais significativo,

em geral, a região do Triângulo, que é mais conectada com outras regiões do País,

mais  ligada  a  mercado  interno,  tende  a  ser  a  mais  beneficiada.  E  esse  quadro

municipal  de  impactos  e  de  projeções  indica  que  a  desigualdade  regional  na

economia mineira não vai mudar significativamente. Quer dizer, não há nenhum fator

que  beneficiará  mais  o  Norte  de  Minas,  região  mais  pobre  que  as  Central  e  do



355
____________________________________________________________________________

Triângulo.

E os investimentos públicos e privados regionais e setoriais previstos? Eles vão ou

não  causar  mudanças  significativas  nesse  quadro?  No  âmbito  de  uma  série  de

estudos, analisamos a localização setorial e regional desses investimentos. Qual é o

papel dos investimentos na dinâmica regional? No âmbito de uma pesquisa que o

Cedeplar  organizou  ano passado  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado

para  a  Região  Metropolitana,  uma equipe  se  debruçou  sobre  as  intenções  e  os

investimentos privados na economia de Minas. E observamos que os investimentos

anunciados no futuro estavam muito concentrados em setores minerometalúrgicos e

regionais no Quadrilátero e em regiões já conhecidas pela expansão mineral. E não

temos perspectiva de grandes investimentos em outras regiões ou investimentos mais

significativos  que esse.  A princípio,  não se  tem um quadro de investimentos que

beneficiaria  outras regiões. Esse é um quadro que detectamos, e a pesquisa nos

mostrou que não teríamos assim um impacto tão significativo de investimentos.

A outra  coisa em que podemos pensar  são os investimentos públicos:  federais,

estaduais, etc. Por algum tempo, analisamos o impacto do PAC e do PPA federal em

Minas Gerais. É sabido que o PAC não tem investimentos tão significativos aqui; ele é

muito  mais  concentrado  em  outros  Estados  e  regiões,  por  isso  não  esperamos

grandes  investimentos,  grandes  impactos  no  Estado que o  diferencie  dos  outros.

Nesse  sentido,  continuamos  em  um  cenário  muito  mais  concentrado  em  setores

mínero-metalúrgicos, e os investimentos públicos do governo federal, o PAC, o PPA,

etc.,  não  são  tão  significativos  para  a  economia  do  Estado.  O  resultado  dos

investimentos  que  mapeamos  é  beneficiar  basicamente  as  mesmas  regiões  do

Centro do Estado e do Triângulo Mineiro. Nesses estudos, numa perspectiva de longo

prazo,  não  há  investimentos  regionais  e  setoriais  muito  significativos  no  que  diz

respeito à desigualdade regional nem quanto ao crescimento da economia do Estado,

comparativamente a economias de outros Estados e outras regiões.

E a Copa do Mundo de 2014 terá ou não impacto significativo na economia do

Estado e do Brasil? No ano passado foi publicado o primeiro estudo acadêmico sobre

as perspectivas de impacto da Copa na economia brasileira, na economia do Estado

de  Minas  Gerais  e  na  de  outras  regiões.  Obviamente,  para  Minas  Gerais,  os
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investimentos associados à Copa e ao movimento da Copa são muito concentrados

em Belo Horizonte, não há dúvida disso. O impacto na economia do Estado tende a

ser  muito  pequeno  e  bastante  concentrado  em  Belo  Horizonte  e  na  Região

Metropolitana. Não se espera desse evento nenhum impacto significativo em termos

de redução da desigualdade regional.

Se temos todo esse cenário macroeconômico de investimentos públicos e privados

e eventos, o que esperamos de uma política de piso salarial, como já foi discutido

aqui?  Em  economia,  uma  política  desse  tipo  gera  renda  e  consumo,  mas,

eventualmente,  algum custo  relativo  a  outras  regiões  do  País.  De  acordo  com  o

exercício que fizemos no Cedeplar sobre os modelos econômicos, se há maior renda

e consumo com o piso salarial em Minas, logicamente tem que estar acima da média

nacional, porque, por lei, não se podem definir pisos salariais inferiores aos nacionais.

Provavelmente, há algum impacto de custo sobre o fator trabalho, emprego e, talvez,

investimento, porque as regiões são muito diferenciadas setorialmente e os mercados

de trabalho, como mostrou a Flávia, são muito heterogêneos.

O que podemos esperar em termos de impacto? Se houver o aumento do custo do

trabalho ou do piso salarial, isso implicará um aumento superior em 5% à média do

Brasil.  Num  exercício  de  simulação,  isso  implicará  um  aumento  expressivo  de

consumo em Minas Gerais de, aproximadamente, 2%. Esse é um efeito importante de

bem-estar.  O consumo indica o bem-estar das pessoas, porque estão consumindo

mais produtos e há geração de renda. Se ampliarmos o preço que chamamos de

relativo  do  salário  em  Minas,  “vis-à-vis”  no  resto  do  Brasil,  haverá  um  impacto

positivo. Pode haver um pequeno deslocamento de investimento e de emprego para

outras regiões. Na verdade, o trabalho relativo está aumentando mais em Minas que

em outras regiões,  mas o efeito sobre o consumo é significativo e importante em

termos  de  bem-estar.  Logicamente,  quando  estamos  trabalhando  com  mercados

correlacionados, integrados - a economia brasileira é composta de várias regiões que

se relacionam com os frutos de comércio, bens, serviços e trabalho -, esperamos um

resultado desses. Algumas regiões podem ser mais beneficiadas com esse resultado

e outras,  menos.  Regiões  com um nível  salarial  maior  em termos relativos  serão

menos beneficiadas e regiões com um nível salarial menor, mais beneficiadas, porque
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está-se gerando, provavelmente, maior nível de renda e de emprego.

Para finalizar, quero registrar que tentei trazer a este ciclo de debates informações

dos estudos que o Cedeplar tem realizado. Espero ter contribuído de alguma forma

com a discussão. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos aos que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem antes sua

contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 3 minutos para

fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral de propostas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

O Sr. Presidente - Há várias perguntas na Mesa, e estamos fazendo uma síntese

delas, para serem repassadas aos nossos palestrantes. Com a palavra, Antônio da

Costa Miranda, da Nova Central Sindical  de Minas Gerais,  que tem uma questão

dirigida ao Senador Roberto Requião e outra ao Prof. Cláudio Dedecca.

O Sr. Antônio da Costa Miranda - Na pessoa do Deputado Celinho do Sinttrocel e

do Senador Roberto Requião, cumprimento a Mesa. Meu nome é Antônio da Costa

Miranda,  sou  Vice-Presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  em  Transportes

Rodoviários  no  Estado  de  Minas  Gerais  –  Fettrominas  -  e  Presidente  da  Nova

Central. Todos os índices e dados aqui apresentados são favoráveis para que seja

implantado um piso regional em Minas Gerais de acordo com as faixas propostas,

que venha, de fato, remunerar melhor a classe trabalhadora. Temos tudo para isso,

como demonstrado pelos dados.

Em sua exposição, o Senador Requião disse que, para implantar o piso no Paraná,

com  o  sucesso  que  obteve,  foi  necessário  conceder  isenções  às  pequenas  e

microempresas. O governo de Minas tem dito que, se fizer isso, haverá impacto na

receita do Estado, o que parece ser verdadeiro. Pergunto ao Senador: como isso se

deu no Estado do Paraná? Em Minas, o governo diz que as diferenças regionais,

como,  por  exemplo,  Vale  do  Jequitinhonha,  Vale  do  Mucuri  e  entorno  da  Região
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Metropolitana, tornariam difícil a implantação desse piso, pois a população é pobre e

seria difícil pagar esse valor. Houve esse impacto no Estado do Paraná? Pergunto ao

Senador Requião. Pela sua exposição, o professor - parece - estimulou a existência

de faixas salarias, em vez de trabalharmos com menos faixas. Recentemente vi que

São Paulo está discutindo uma única faixa, um único salário para todas as categorias

no Estado inteiro. Pergunto: como o senhor vê isso, se estamos começando, e São

Paulo nos orienta no sentido de que já deveria haver um único valor?

São  essas  as  minhas  considerações.  Cumprimento  a  Assembleia  e  todos  que

ajudaram  a  construir  esta  audiência  pública.  Estamos  aqui  para  contribuir.  Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Miranda. Existem mais quatro oradores inscritos.

Após  ouvirmos  as  respectivas  perguntas,  passaremos  a  palavra  aos  integrantes

questionados da Mesa. Em seguida, lerei as perguntas feitas por escrito. A próxima

inscrita é a Sra. Clarise Fernandes da Silva, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial, para

apresentar uma questão dirigida ao Deputado Celinho do Sinttrocel.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Bom dia!  Cumprimento os componentes da

Mesa  e  os  demais  presentes.  Faço  um  encaminhamento  ao  prezado  Deputado

Celinho do Sinttrocel.  Deputado,  V.  Exa. poderia me responder, de forma precisa,

quais são os maiores pagadores de impostos na folha do holerite? Quem é o público-

alvo desses impostos? Falou-se muito de crise, crise e mais crise, mas o público que

mais paga imposto é o maior exemplo. É lógico que haverá crise porque, se alguém

deixar de pagar, outro alguém terá de pagar em seu lugar. Existe uma desigualdade

social muito grande.

Neste momento, aproveito a oportunidade para encaminhar uma proposta, porque

sou Presidente da ONG Clarosofia Núcleo Mundial,  sistematizada em 84 gestões,

incluída  a  gestão  do  trabalhador.  Reunimos  vários  segmentos.  Estamos  aqui

representando  todos  esses  trabalhadores,  e  não  só  os  trabalhadores  da  saúde.

Conseguimos encaminhar e aprovar três propostas no PPAG.

São vários  os  problemas,  por  exemplo,  a educação,  que está  desmantelada.  A

qualificação dos profissionais e o déficit no salário são outro problema. O segmento

dos psicólogos está sofrendo até mesmo com a ausência de acesso ao mercado de
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trabalho. Além de sofrerem com o salário defasado, estão com problemas de ingresso

no  mercado.  Hospitais  estão  fechando,  a  maioria  por  pendências  tributárias.

Problemas também ocorrem no projeto Minha Casa, Minha Vida. Da mesma forma,

não  está  acontecendo nada  de efetivo  no  programa Lares  Geraes  em  relação  à

demanda da habitação. Há um déficit de cerca de 400 mil na habitação. Digo isso

para lembrá-los de que, em todos esses segmentos, existem trabalhadores de várias

categorias.

A educação está em greve. Os professores precisam voltar para as salas de aula,

porque crianças e adolescentes fora das escolas são alvo fácil  para drogas,  para

tráfico, e isso não pode ocorrer. Por esse motivo, gostaria de encaminhar a minha

proposta. Assim como o Banco Central conta com uma reserva para momentos de

crise internacional e assim como existe o Bird, gostaria que se criasse um fundo de

amparo aos danos salariais dos trabalhadores, dos cidadãos pagadores de impostos

e que não têm acesso aos seus direitos. Só deveres nos têm sido impostos. É por

isso que essa crise vai continuar e, com ela, a desigualdade social.

Podemos buscar na internet informações de palestrantes renomados para chegar

aqui com propostas reais de solução para vários problemas: criminalidade, educação,

habitação e saúde.  A sociedade pede socorro.  Temos  urgência.  Não aguentamos

mais viver no mundo das drogas, da violência e da falta de emprego. A nossa ONG

trabalha  com  encaminhamento  de  emprego,  com  doação  de  cesta  básica,  com

campanhas de quilo, etc. Ninguém mais aguenta viver com as migalhas que caem da

mesa daqueles que menos pagam impostos. É muita injustiça social.  A sociedade

está pedindo socorro. Socorro, por favor!

O Sr. Presidente – Obrigado, Clarise. As respostas ficarão para o final. Convido a

fazer uso da palavra o Sr. Marco Antônio, Presidente da CUT de Minas Gerais.

O Sr. Marco Antônio – Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Marco Antônio, sou

metalúrgico de Belo Horizonte e Contagem e Presidente da CUT do Estado de Minas

Gerais. Primeiro, achei muito interessante a fala do Senador, principalmente sobre as

políticas sociais do Paraná, com relação à energia, à água e ao esgoto. Quero fazer

um comparativo. A diferença, no Estado de Minas Gerais, é que pagamos o ICMS

mais caro do País. Ou seja, 40% da conta de luz é ICMS. Então, essa é uma situação
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diferente e muito ruim, no Estado de Minas Gerais.  Quero, na verdade, fazer uma

provocação ao conjunto dos companheiros que compõem a Mesa. Primeiro, não acho

justo fazer um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o governo do Estado ter de

sancioná-lo e, depois, que o próprio governo não tenha a obrigação de cumpri-la.

Estou dizendo isso porque, no meu modo de entender, deveria haver um projeto de

lei em que também os Governadores e Municípios deveriam ser obrigados a pagar o

piso salarial  aprovado, porque é muito estranho que uma lei  seja elaborada e, no

entanto, os servidores públicos não tenham direito a ela. Sei que, hoje em dia, a lei

não permite  isso,  mas acho que deveriam fazer  um outro projeto  de lei  e  que o

Estado e os Municípios a cumprissem.

Outra questão: o Miranda falou sobre a faixa etária,  mas há um ponto que nos

preocupa, e gostaria de dialogar sobre isso com vocês. Quando há várias faixas de

salário, começamos a entrar na questão de ramo e categoria, e com isso podemos

prejudicar as negociações coletivas. Quando se discute o salário para o comércio,

para a agricultura e não sei mais o quê, e há negociações coletivas, logicamente,

nesse momento,  os  empresários  dirão  que já  pagam mais  que o piso  salarial  do

Estado.  Então,  acho  que  devemos  tomar  cuidado  com  essa  questão  das  faixas

salariais,  para  não  esticarmos  muito  e  colocar  a  questão  pelos  anos  e  pelas

categorias, a fim de não prejudicarmos as negociações coletivas.

O  Sr.  Presidente  –  Obrigado,  Marco  Antônio.  Passo a  palavra  ao  companheiro

Urano,  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rodoviários  de  Belo  Horizonte.  Não  está

presente. Então, vamos passar a palavra ao Sr. Roges Carvalho, do Sindicato dos

Psicólogos.

O Sr. Roges Carvalho – Boa tarde. Peço licença para não cumprimentá-los a fim de

ganhar  tempo.  Nobre  Deputado  Rogério  Correia,  meu  companheiro,  antes  de

começar  a  minha  fala,  gostaria  de  parabenizar  o  profissional  psicólogo  pela

passagem do seu dia, amanhã, dia 27 de agosto. A categoria tem lutado muito pela

inserção  no  mercado  de  trabalho,  e  sabemos  das  dificuldades  que  têm  sido

colocadas  para  o  seu  acolhimento  no  setor  de  saúde,  onde  hoje  há  ainda  uma

prioridade muito grande no modelo médico. O psicólogo tem lutado muito, e amanhã

é seu dia.
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Gostaria de fazer uma observação: realmente essa discussão do piso salarial em

Minas  Gerais  é  louvável,  principalmente  quando há uma iniciativa  como essa na

Assembleia Legislativa. Contudo, o Dieese já colocou um piso de R$2.200,00. Então,

isso incomoda um pouco, porque temos de vir para cá a fim de discutir uma questão

que já deveria estar aprovada. Na realidade, nós, sindicalistas, sabemos que, muitas

vezes - e por que não dizer na maioria? - isso não será cumprido. Acho que seria

muito  mais  interessante  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  abrir  uma

intelectualização com os  movimentos sindicais,  abrir,  pelo  menos,  uma escuta  no

Estado de Minas Gerais, para tratar de negociações coletivas e criar uma discussão

mais  ampla  sobre  as  convenções.  Isso  traria  um  resultado  muito  maior  para  as

categorias dos trabalhadores.

Não estou falando isso sem fundamentação. Sabemos como está a crise com a

greve da educação no Estado. Tem piso, tem lei, estão querendo, mas cadê? Não sai.

Estamos calejados nesse sentido. Seria muito melhor se fizéssemos uma discussão

mais  ampla,  envolvendo  os movimentos  sindicais,  para  que eles  avançassem na

questão do piso e que ele fosse contemplado até nas regionais de Minas Gerais. Mas

que tudo viesse a partir de uma discussão com o movimento sindical. Isso é muito

mais interessante, pois fortalece o movimento sindical, e hoje não precisaríamos ficar

– embora seja saudável e interessante a proposta – colocando alguns remendos em

prol  de  toda  uma  classe  trabalhadora,  que  se  encontra  com  salários  totalmente

precarizados e jornadas de trabalho inadequadas. Era o que eu gostaria de dizer.

Parabéns aos psicólogos pela passagem de seu dia, em 27 de agosto.

O Sr. Presidente – Obrigado, Roges. Mais quatro oradores fizeram inscrição para

participação  oral.  Vou  passar-lhes  a  palavra,  solicitando-lhes  que  sejam  o  mais

sintéticos  possível.  Depois  virão  as  perguntas  por  escrito  e,  em  seguida,

retornaremos para a Mesa. Passo a palavra ao companheiro Rogério Fernandes, da

Força Sindical de Minas Gerais.

O Sr. Rogério Fernandes – Bom dia, Mesa. Queria cumprimentar o Presidente dos

trabalhos, Deputado Rogério Correia, o Deputado Celinho do Sinttrocel, o Senador

Requião, que veio do Estado do Paraná, e os demais componentes da Mesa. Quero

saudar as centrais sindicais presentes. O Roges pediu para eu fazer uma saudação
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aos  psicólogos.  Também  presente  o  companheiro  Celso,  psicólogo.  Parabéns  a

vocês.  Que,  cada  vez  mais,  a  categoria  obtenha  avanços  para  que  possamos

reconhecer o valor dessa grande classe.

Eu gostaria de salientar a iniciativa das centrais sindicais, da UGT, da CTB e das

demais  centrais  em  tratar  do  piso  regional  em  Minas  Gerais.  A ideia  inicial  foi

desenvolver  um  piso  regional  no  Estado  para  valorizarmos,  cada  vez  mais,  os

trabalhadores e a sociedade mineira. Constatamos as dificuldades mencionadas aqui.

Sabemos que Minas tem diversas peculiaridades. O Estado tem 853 Municípios, com

diversos PIBs. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha e no Mucuri, o PIB é de 2%; no

Triângulo  Mineiro,  15%;  na  região  Central,  46%;  e  por  aí  vai.  Seria  importante

discutirmos também qual é a base que esses Municípios terão para dar sustentação a

esse piso. É importante a implantação do piso no Estado, mas temos de entender

que, se essas regiões não tiverem condições de pagá-lo, vai ficar difícil. O Dieese, o

Clemente, os demais membros da regional estão participando,  e é bom discutir  a

questão de forma clara. Não podemos dar à sociedade mineira uma falsa expectativa,

mas algo que lhe seja efetivamente favorável. Já estivemos com o Prof. Anastasia - o

Gilson,  o  Marco  Antônio  e  outras  centrais  aqui  representadas  –,  discutindo,

encaminhando e reivindicando o piso regional. Estamos nessa batalha desde o ano

passado. Houve uma campanha e entregamos ao Governador essa reivindicação.

Mas e essas particularidades? É importante fazer essa ressalva.

Registro que a Força Sindical e a CGTB não foram contempladas no “folder”, o que

seria importante, pois temos uma caminhada. A Central investiu, junto aos sindicatos

filiados, em mobilização, cafés parlamentares e várias audiências de mobilização das

categorias, inclusive com coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular.

Entretanto fomos excluídos do “folder” da Assembleia Legislativa. Deixo esse registro

porque os companheiros ficaram extremamente insatisfeitos com a exclusão. A Força

Sindical  é uma grande central,  com 230 sindicatos no Estado de Minas Gerais. É

importante  termos  o  piso,  mas  também  que  façamos  essas  reflexões  para  não

alimentar falsas esperanças no povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Obrigado, Rogério. Com a palavra, o Sr. Vandeir Messias, da

Força  Sindical.  Na  ausência,  passo  a  palavra  ao  companheiro  Sérgio  Augusto,
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também da Força Sindical.

O Sr. Sérgio Augusto – Boa tarde a todos, à Mesa, na pessoa do Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  à  companheira  Marilena,  ao  Senador  Requião,  aos  demais

componentes da Mesa. Também sou psicólogo e parabenizo os colegas, entre eles o

Roger, companheiro e militante da saúde mental. Percebemos que esta é uma Casa

muito  importante,  pois  legisla  em  todo  o  Estado.  Entretanto  notamos  que  alguns

companheiros, Deputados, assessores e mesmo funcionários, têm uma percepção

muito  distante  da  sociedade.  Precisamos  afirmar  que,  como  central  sindical,

construímos, há muitos anos, uma unidade para termos uma lei de iniciativa popular.

Ou seja, colhemos assinaturas, fizemos mobilizações e construímos essa unidade,

apesar  das  diferenças  entre  as  centrais.  Realizamos um  debate,  uma coisa  bem

civilizada,  bem  criativa,  e  espero  que  a  Assembleia  Legislativa  responda  a  essa

demanda da sociedade. Como diz o companheiro Rogério, que seja algo exequível,

que  realmente  possa  ser  implantado  e  que  não  tire  o  sonho  dos  trabalhadores

mineiros. Basicamente é o que tenho a dizer.

O Sr. Presidente – Obrigado, Sérgio. Com a palavra, o último orador da plateia, o

Sr. Cosme, Presidente da CGTB. Ele não está, então passaremos às perguntas feitas

por  escrito  e  por  “e-mail”.  Agradeço  à  equipe  técnica  que  fez  uma  síntese  dos

questionamentos que tinham o mesmo assunto.

Pergunta  de  José  Márcio  Gomes  para  Celinho  do  Sinttrocel,  nosso  Deputado:

“Associado ao instituto da lei do salário mínimo estadual, o que você acha de a Casa

apresentar  um  projeto  para  desonerar  produtos  e  serviços  que  mais  pesam  no

orçamento  da  família  da  massa  trabalhadora?”.  Depois,  certamente  o  Senador

Requião, que tem experiência no tema, poderá falar sobre isso.

O Sr. Carlindo Rodrigues direcionou a seguinte pergunta ao Prof. Cláudio Dedecca:

“Os  pisos  negociados em  Minas  são,  em sua maioria,  muito  baixos,  inclusive  na

indústria. Você acha que o piso regional terá impacto na negociação dos pisos por

categoria?”.

Chegou a seguinte pergunta por “e-mail”: “Prezados, sou professora efetiva da rede

pública  de  ensino,  mestre  pela  Universidade  Federal  de  Uberlândia  e  participo

ativamente da justa luta pelo cumprimento da Lei Federal nº 11.738, que regulamenta
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o piso nacional dos profissionais da educação. Informada da posição do governo de

Minas de assumir suas responsabilidades, acredito que seja necessária uma urgente

tomada de consciência para cumprir os seus deveres. Não há o que se questionar,

pois o piso nacional dos educadores é lei, é fato, é justo e está apoiado na legalidade.

Chega de enganações, mentiras e propagandas forjadas. A sociedade mineira já está

a  par  da  verdade.  Para  que  mais  desgastes?  Se  o  governo  mineiro  não  tem

condições de pagar o piso dos educadores, basta que prove que investe 25% da sua

arrecadação na educação e peça ajuda ao governo federal. Grata, Juliene Leonel, de

Uberlândia”.

Lerei  as  perguntas  dirigidas  à  Marilena  Chaves,  sistematizadas  a  partir  das

contribuições  das  seguintes  pessoas  presentes:  Zailde,  do  Sind-UTE;  Marcos,  da

NCST; e Bárbara Araújo, por “e-mail”. A primeira pergunta é a seguinte: “O governo

de Minas está na contramão do piso salarial, haja vista o piso do magistério. Como

entender que um Estado, com a segunda economia do País, se nega a implantar o

piso salarial  nacional  do  magistério?  Urge tomarem decisão e  negociarem com o

Governador,  com  a  Secretária  de  Educação  e  com  a  Secretária  de  Gestão  e

Planejamento a aplicação do piso salarial para os funcionários públicos da área da

educação”.  A  segunda  pergunta  é:  “Por  que  foram  cortadas  as  vantagens  dos

funcionários  do  Ipsemg,  restringindo-se  a  remuneração  ao  salário  mínimo?”.  E  a

terceira  pergunta:  “Existe  relação  direta  entre  a  massa  salarial  e  o  crescimento

econômico?”. Essas são as três questões.

Lerei as perguntas dirigidas ao Senador Roberto Requião. A primeira é a seguinte:

“A criação de uma lei de responsabilidade social do Estado poderia contribuir para

melhorar a qualidade social do trabalhador e o processo de crescimento do País?”.

Essa pergunta foi feita pelo Silvério do Prado, da Fesempre. A segunda pergunta é:

“As pequenas empresas se sentem no dever de valorizar seus trabalhadores, mas,

com uma carga tributária tão volumosa, fica até difícil a sobrevivência delas. Como

conciliar  despesas  com  encargos  sociais  mais  o  pagamento  do  piso  salarial,

honrando-se  os  compromissos  com  impostos?”.  Essa  pergunta  foi  formulada  por

Zailde, do Sind-UTE. A terceira é: “Se somos os maiores pagadores de impostos do

mundo e,  como é visto,  esses bilhões não estão sendo gastos com o povo,  com
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infraestrutura e com salários, onde está esse dinheiro? Não temos nem salário digno,

nem saúde, nem infraestrutura e ainda somos explorados pelos grandes empresários,

que repassam os custos das suas exportações”. Essa pergunta foi feita por Nilzete,

da CTB. A quarta questão é a seguinte: “A aprovação do novo piso salarial pode gerar

o aumento da inflação. Existe algum estudo para controlar a inflação e fazer com que

o piso salarial obtenha êxito?”. Essa pergunta foi feita por José Ladislau da Cruz, do

Sindicato Rural de Amparo da Serra. A quinta pergunta é: “O piso salarial regional

afetará os dissídios coletivos dos trabalhadores filiados a sindicatos?”. Essa pergunta

foi feita por Vinícius,  do STTRBH, e Márcio Flávio, da Assufemg. Essas foram as

questões levantadas.

Com a palavra, o Prof. Cláudio Dedecca.

O Sr. Cláudio Dedecca – Gostaria de começar a responder essas questões a partir

de um depoimento pessoal. Sou professor da Universidade de Campinas, mas o que

me levou à vida acadêmica, à vida de pesquisador, foi um tema que acabou definindo

minha trajetória profissional:  o salário  mínimo. Em 1977, eu era aluno, esse tema

estava em pauta em um seminário e me encantou.  Se,  por  um lado, isso definiu

minha trajetória  profissional,  no  início  da  década passada  comecei  a  sentir  certa

angústia, diria até que foi certo sentimento depressivo pelo seguinte fato: comecei

minha vida profissional com 21 anos, e depois, quase batendo os 50 anos, o salário

mínimo  encontrava-se  em  uma  situação  de  desleixo.  Isso  há  mais  de  30  anos.

Quando Lula ganhou e prometeu duplicar o salário mínimo em quatro anos, eu disse

que  seria  muito  difícil  fazer  isso.  Logo após  a  posse,  fui  procurado por  algumas

pessoas do governo, que constatavam a impossibilidade de cumprir o que havia sido

prometido em campanha e perguntavam qual seria a saída, o que poderia ser feito

sobre o salário mínimo ao longo do mandato. Falei que deveríamos achar uma saída

ou teríamos um salário mínimo pouco valorizado. Falei que, ao invés de duplicá-lo de

uma tacada só, deveríamos estabelecer uma trajetória segura de aumento paulatino

do salário mínimo que chegasse ao do Dieese. Nunca fui do Dieese, mas participei de

várias atividades, participei da principal pesquisa do Dieese, que é a pesquisa de

desemprego. Conheço a velha e a atual geração do Dieese. Acho o estudo do salário

mínimo do Dieese extremamente importante, mas parece que nunca conseguimos
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resolver, numa tacada, o problema do salário mínimo. Então, foi baseado nisso que

levantei  a  questão  sobre  o  motivo  de  não  garantirmos  que  o  salário  mínimo

avançasse em algum momento, chegando a um valor adequado para a sociedade

brasileira. Foi com base nisso que fizemos um seminário em Campinas, junto com a

CUT e o Dieese, que abraçaram a ideia. Posteriormente, o Presidente da CUT tornou-

se Ministro e levou-a para o Ministério do Trabalho. A CUT, então já convencida da

iniciativa, concordou com a proposta de se praticar um salário mínimo vinculado ao

crescimento do PIB. Gostaria de ressaltar esse acordo porque ele foi fruto de uma

construção social, não foi uma decisão extemporânea, uma forma de postegar uma

solução para o problema do salário no mercado de trabalho brasileiro. Ao contrário,

foi uma iniciativa estratégica visando a uma mudança estrutural, talvez não com a

rapidez que imaginávamos, mas garantindo avanços. Mais do que isso: vejam que a

política adotada não impede que, a cada ano, um novo acordo social entre governo e

sindicatos estabeleça um adicional de aumento do salário mínimo acima daquilo que

a lei determina.

Peço desculpas ao Sr. Roger, mas discordo de que essa política seja um arremedo.

Ao contrário, acho que ela é correta, garante direitos, garante a valorização do salário

mínimo e, mais que isso, não impede que, politicamente, aumentos mais expressivos

de salário mínimo sejam concedidos a cada ano. É um produto que foi acordado,

expressa  um  reconhecimento  da  legitimidade  das  centrais  sindicais.  Isso  é

importante, porque não é um resultado da burocracia, não é um resultado que passa

por cima de interesses das organizações da sociedade brasileira; é o reconhecimento

de um acordo social muito importante e válido.

Gostaria de abordar esse primeiro ponto, porque entendo – fiz menção na minha

fala – que o piso regional deve expressar isso. Por esse motivo, disse que talvez seja

prudente vincular o piso regional, em termos relativos, ao piso nacional. Em primeiro

lugar, porque, com certeza, isso impede ou não alimenta a ideia, para a qual não

encontro justificativa, de um possível aumento desproporcional do salário mínimo de

um Estado com relação aos outros Estados. Se definirmos, por determinado período,

que haverá uma relação estável entre o salário mínimo nacional, que regula o País

como  um  todo,  e  o  piso  regional,  que  deve  levar  em  conta  as  condições  de
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desenvolvimento, as condições da economia do Estado, não haverá uma distorção do

piso estadual em relação, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

É um fator que não vai gerar constrangimentos em relação ao piso estadual adotado

em Minas e o piso estadual adotado em São Paulo. Seria prudente que os Estados

fixassem  uma  relação  estável  durante  um  determinado  período.  Apresentei  essa

sugestão para que não fosse causado nenhum tipo de constrangimento.

Se  for  adotado  um  piso  regional  que  tenha  relação  com  o  piso  nacional,  num

primeiro  momento  poderá  haver  um  impacto  de  elevação de custos,  mas  depois

haverá uma evolução. Os reajustes anuais do piso nacional, de certo modo, serão

compatíveis com o PIB e não causarão maiores impactos para as empresas, como

tem sido observado atualmente. A ideia de articular, harmonizar o piso regional ao

piso nacional é muito interessante, a fim de fazer com que esse aumento do salário

mínimo,  com alguma acomodação,  adaptação ao espaço regional,  seja  absorvido

pela estrutura produtiva. Eu diria que é uma ideia razoável.

Quanto às categorias sindicalizadas e não sindicalizadas, vou manifestar a minha

posição,  como fiz no Congresso Nacional.  Sou de opinião de que o piso regional

deveria valer para todos os trabalhadores formais, para que as categorias possam

negociar  um piso  acima.  Se as categorias  estão  com pisos superiores  ao  salário

mínimo  regional,  ótimo;  aquelas  que  não  estão  terão  o  piso  ajustado  ao  salário

mínimo regional. Esse é um aspecto da lei em que caberia correção. Sou contra a

forma como a lei está estabelecida.

O impacto do piso no salário mínimo é visível: indica claramente que a definição do

piso  nacional  e,  posteriormente,  a  definição  do  piso  regional  auxilia,  favorece  a

negociação dos pisos por categoria.

Não há nenhuma incompatibilidade entre a definição do salário nacional ou dos

pisos regionais  com as negociações coletivas,  ao contrário,  é  um movimento  que

retroalimenta. Não há nenhum motivo para que isso ocorra.

Finalmente,  quero  dar  realce  a  um  ponto  encaminhado.  Acho  ideal  o

estabelecimento  de  uma  comissão.  Quando  fui  convidado  a  participar  desse

seminário, acreditava, e acredito, que esse debate em Minas Gerais, assim como no

plano nacional, conta com a participação dos setores sociais. Há um envolvimento, e
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o plenário é expressão disso. Acho que seria importante que, na regulamentação do

piso, fosse instituída uma comissão de acompanhamento, com a presença de outros

setores da sociedade, como está presente na lei nacional, que prevê uma comissão

nacional  de salário  mínimo tripartite.  Acho que seria  uma iniciativa  extremamente

importante não só de aprendizagem, mas também no sentido de legitimidade. Há

uma iniciativa  estadual.  Então,  é  uma sugestão que faço.  Já  havia  feito  menção

anteriormente a essa questão, que pode permitir corrigir possíveis dificuldades que a

lei  apresenta  para  certos  segmentos  da  atividade  produtiva  ou  para,  em  certos

momentos,  avançar  e  alavancar  uma  evolução  mais  rápida  do  salário  mínimo

estadual.  Então,  essa é uma indicação que me parece relevante,  presente  na  lei

nacional, que mereceria um transbordamento para a definição nos Estados.

Esqueci-me de apontar uma questão que diz respeito ao setor público. Esse é outro

aspecto, a lei  deveria dizer que o setor público está enquadrado também ao piso

regional.

Não atualizei o estudo, mas fizemos, na época da definição da lei nacional, uma

avaliação de impacto para o Ministério do Trabalho e não havia indicações de que a

política do salário mínimo causaria constrangimentos às administrações públicas e,

mais especificamente, às administrações municipais. Analisando os dados, os valores

pagos  pela  administração municipal,  o  impacto  do  salário  mínimo nacional  não é

grande. Acredito que um salário mínimo regional bem calibrado, em termos das folhas

de pagamento dos Municípios, não causará transtornos.

Foram  levantadas  algumas  ideias  de  implementação  do  salário  mínimo,  como

medidas de desoneração. Talvez pudesse durante a fase de implantação do salário

mínimo regional estabelecer algum fundo, alguma medida compensatória para que os

Municípios com menor capacidade orçamentária pudessem incorporar a política. Não

vejo impedimentos.

Não estudei o Estado de Minas a fundo, mas ele foi objeto do nosso estudo. Alguma

dificuldade era apresentada. Na época que estudamos, analisamos o perfil, o impacto

municipal de Estado a Estado. Os Estados do Nordeste e alguns do Norte tinham

dificuldades para absorção do salário mínimo. Essa dificuldade na esfera municipal

não era intransponível, era perfeitamente possível de equacionamento por parte dos
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governos federal e estaduais.

Espero ter respondido a todas as questões e, mais do que isso, ter apresentado

contribuições que sejam válidas para a discussão de acordo social. Acredito que, se

aprovada a lei aqui em Minas Gerais, será um acordo social, que acho extremamente

válido. Para alguém que tem esse tema na sua trajetória profissional e pessoal do

ponto de vista político, seria um imenso prazer ver essa política aprovada no Estado

de Minas Gerais. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  –  Obrigado,  Prof.  Cláudio  Dedecca,  da  Unicamp,  por  sua

participação  e  contribuições.  Passo  a  palavra  à  Sra.  Marilena  Chaves,  para  dar

respostas às questões e para as suas considerações finais.

A Sra.  Marilena  Chaves  –  Algumas  perguntas  me  foram  dirigidas.  Além  disso,

alguns  comentários  feitos  a  outras  pessoas  me  motivam  a  fazer  algumas

considerações.  Em  relação às  perguntas  sobre  o  piso  salarial  do  magistério  e  a

questão do Ipsemg, sinto muito, mas vou me abster de comentá-las, primeiro porque

até fogem ao tema do debate e, segundo, porque não há nada diferente a dizer, além

do que já foi dito pela Secretária Renata e pelo próprio Governador. Vamos voltar aqui

ao tema específico deste fórum: o salário mínimo regional. Foi-me perguntado, por

exemplo, se existe uma relação entre a massa salarial e o crescimento econômico.

Sim, existe e, aliás, é até crescente.

Nos  últimos  tempos,  em  razão  do  aumento,  cresceu  muito  a  participação  dos

salários na economia, ou seja, salário é motor de crescimento. Isso, se colocarmos na

conta geral, pois, quando vamos para o específico, não acontece necessariamente o

mesmo. Muitas vezes, se formos pensar em nível de Município, a comparação entre

salários maiores ou menores pode induzir investimentos por um lado ou por outro, ou

salários  muito  crescentes  podem  levar  ao  fechamento  de  negócios.  Portanto,  a

resposta geral é: no cômputo total, sim; no específico, a resposta é mais complexa.

Como vimos, a presença muito significativa de microempresas e pequenas empresas

muda um pouco essa relação nos setores e nos Municípios.

Aproveito a oportunidade para comentar pontos que considerei importantes quanto

à questão da microempresa e da  pequena empresa.  Desde a Lei  Complementar

Federal  nº  123,  de  2006,  os  Estados  perderam  autonomia  para  legislar  sobre
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microempresas e pequenas empresas. Embora se diga que elas estejam afogadas

em impostos, isso é um mito, não é verdade, porque, desde o Super Simples, eles

foram reduzidos, e muito. O Estado, por força de lei e até por outras razões, aplica a

Lei Complementar nº 123, que faz com que tais empresas estejam isentas da grande

maioria de impostos, não das taxas municipais – por exemplo, em Belo Horizonte,

existe uma taxa Placa, além de outras – nem das previdenciárias. O programa Brasil

Maior começou uma experiência nova, que pode ser interessante: fazer a cobrança

das taxas previdenciárias pelo faturamento, e não pelo tamanho da massa salarial.

Isso é interessante. Na indústria, apenas quatro setores podem optar por isso. Então,

é importante registrar que, em relação às microempresas e às pequenas empresas,

desde a Lei Complementar nº 123, os Estados têm pouca flexibilidade para fazer mais

do que já está posto em nível federal.

E o Estado de Minas trabalha bem essa questão. Temos, por exemplo, o Fórum

Permanente  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  onde  outros

aspectos que não os tributários assumem discussões muito importantes. Às vezes, as

pessoas  falam  de  impostos,  mas  se  esquecem  de  questões  absolutamente

fundamentais, como o vaivém da burocracia de abrir e fechar, como taxas de cartório,

juros, etc. As empresas, às vezes, estão afogadas em juros. Ressalto que a questão

dos  impostos  para  as  microempresas  e  pequenas  empresas  é  razoavelmente

equacionada.

O que me preocupa no Estado é a média empresa, aquela que é a empregadora

significativa e que, na verdade, paga os melhores salários, mas que um dia pode

deixar de ser pequena, crescer, e então perder suas isenções. Essa é uma questão

que tem grande importância nessa discussão.

Queria comentar também um ponto muito importante e citado aqui, a questão da

expectativa. É sempre dito que o salário mínimo deveria ser de R$2.000,00. Então eu

pergunto:  vocês  podem  pagar  R$2.000,00,  por  exemplo,  para  a  sua  empregada

doméstica? Não é preciso responder, mas pensem nisso. Vamos lembrar aqui que,

quando  o  salário  mínimo foi  instituído  no  final  dos  anos  50,  na  verdade ele  era

empregado tão somente na indústria - e na grande indústria. Na realidade, naquele

momento  em  que  ele  foi  instituído,  a  aplicação  das  leis  era  mais  complicada,  a
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fiscalização mais difícil, etc. Na verdade era o cálculo de um salário que era urbano e

da indústria. Se observarmos hoje na indústria e nas grandes empresas, o salário

médio é maior que o mínimo. Então a questão não é essa. A adoção ou não de um

salário mínimo regional tem pouco impacto na indústria, mas terá maior impacto nas

áreas de serviço e comércio. É esse o enfoque que temos de fazer, sempre pensando

no que já comentamos, que é a grande diversidade setorial e regional no caso de

Minas Gerais.

O Prof. Cláudio estava dizendo que ainda não fez o estudo para Minas Gerais. Mais

da metade dos Municípios de Minas Gerais são previdenciários. São Municípios muito

pequenos,  têm  um  Valor  Adicionado  Fiscal  quase  mínimo  e  agora  podem  ter,

inclusive, perda de arrecadação em razão de terem perdido população. Portanto creio

que vários deles poderão equacionar isso de outro modo, por exemplo, adotar um

salário mínimo regional maior, se for o caso, e estabelecer jornada menor. Enfim, as

mudanças de paradigmas, as mudanças de regra sempre são dolorosas no início,

depois a vida se acostuma, acomoda-se.

Vou lembrar um exemplo que eu dei. Lá atrás, quando da lei atual que reajusta o

salário  mínimo pelo aumento do PIB do ano anterior  e da inflação, formou-se um

quiproquó, no entanto isso está indo, com alguns problemas localizados em um setor

ou outro, com a participação geral, mas foi algo muito interessante. Naquela época se

criticava, por exemplo, a desvinculação dos outros salários. Vejam bem a importância

da coisa. Se todo o mundo tivesse um múltiplo do salário mínimo, ao aumentá-lo,

todo o mundo aumentava, portanto ficava tudo do mesmo jeito, não tinha nenhuma

grande diferença, por exemplo, em termos distributivos. Então não ocorria nenhuma

alteração.  Tudo  isso  para  dizer  que estamos  diante  de  uma situação  que  não  é

simples, que pressupõe serenidade para discutir vantagens e desvantagens, impacto

ou não,  medidas  compensatórias  em Municípios  muito  pobres.  Enfim,  geralmente

dizem que, para cada problema complexo, existe uma solução simples, mas eu digo

que geralmente dá errado. Problema complexo tem solução complexa, que precisa de

discussão.

Então novamente parabenizo a Assembleia Legislativa por fazer isso, ao dizer que

esse  não  é  um  assunto  do  Executivo,  mas  da  Assembleia  mesmo,  que é  quem
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representa os diversos segmentos da sociedade, inclusive o próprio Executivo, que

tem  voz  para  se  expressar  quando  necessário.  Essa  discussão  do  salário,  a

discussão  não  só  do  salário  mínimo,  mas  das  convenções,  é  um  assunto  das

federações e dos sindicatos, ou seja, de quem ganha e de quem recebe. O governo

faz parte da discussão, e não é apenas aquele que fala a palavra final. Obrigada.

Parabenizo novamente os organizadores dessa importante discussão, deste fórum

que traz à tona um assunto de interesse de todos.

O Sr. Presidente – Muito obrigado, Marilena Chaves. Agradeço-lhe a presença e

também ao Governador Antonio Anastasia, que se fez representar. Com a palavra, o

Senador Roberto Requião.

O Senador Roberto Requião – Retomamos então a nossa conversa. Para mim essa

conversa é surreal, está acima da realidade. Quanto às objeções que escutei aqui,

também  as  ouvi  no  Paraná:  “o  Estado  vai  quebrar”;  “ninguém  vai  poder  pagar

empregada  doméstica”;  “a  redução  de  imposto  da  microempresa  vai  diminuir  a

arrecadação, vai enterrar o Paraná”. Mas peitei e fiz, e não aconteceu nada disso. O

sucesso é absoluto, e todos estão cumprindo o salário mínimo regional. De repente

me dizem: “não venda falsa esperança”.  Essa ideia foi  repetida quando o mundo

aboliu  a  escravatura.  “O  que  vai  ocorrer  quando  não  houver  mais  escravo?  A

economia do Brasil vai acabar.” É a mesma conversa na luta pela redução da jornada

de trabalho. “Estamos vendendo falsa esperança. Vai acabar o País.” E a jornada de

trabalho foi reduzida. Agora precisa ser reduzida a 40 horas. E não vai alterar coisa

alguma no Brasil. A nossa representante do Governador dizia: “quem vai poder pagar

R$2.000,00 a  uma empregada  doméstica?”.  Ninguém propôs  R$2.000,00.  O  piso

regional de uma doméstica no Paraná é, se não engano, cerca de R$700,00, e todos

pagam esse valor. Quem não puder pagar não vai ter empregada doméstica. Saí da

universidade,  casei  e,  por  20  anos,  eu  e  a  minha  mulher  fizemos  os  trabalhos

domésticos porque não tínhamos dinheiro. Não era por falta da minha renda que eu ia

ter uma escrava na minha casa ou ia fingir que adotava uma menina pobre, como

fazem as famílias mais ricas, e transformá-la numa escrava supostamente adotada.

Temos de acabar com essa falácia. Para mim é muito fácil dizer isso a vocês, porque

o  Paraná  fez,  e  nada  disso  aconteceu.  Alguém  me  perguntou:  “e  o  impacto  da
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redução do imposto da microempresa?”. Quando reduzi o imposto da microempresa a

zero, ouvi: “Requião, você vai acabar com o Paraná”. A arrecadação de Minas deve

ser mais ou menos igual à do Paraná. Há um quadro que nos mostra que cerca de 50

empresas são responsáveis por 60% da arrecadação, como as empresas de energia,

a Petrobras e as grandes. Provavelmente 100 empresas são responsáveis por 75%

ou 80% da arrecadação. Manter aquela enorme estrutura de Auditores  Fiscais  no

Estado para cobrar da pequena empresa é, no mínimo, estupidez, porque custam

mais caro que o valor  que arrecadam. Acabei com o imposto da microempresa e

reduzi o da média empresa a 2%. “A arrecadação vai cair.” Não caiu, aumentou. E

isso porque, sem a pressão do Fisco, a pequena iniciativa se capitaliza. É o dono do

botequim da esquina, da lojinha do pequeno Município. Ele se capitaliza e gasta o

seu dinheiro onde? Na estrutura formal.

Ele acaba comprando a geladeira das Casas Bahia,  um rádio, uma televisão e,

aquele dinheiro que foi produto de sua capitalização entra no circuito da economia, no

círculo  virtuoso  da  arrecadação,  e  o  Estado  arrecada  mais.  Portanto,  diminuir  o

imposto  de  pequena  empresa,  ao  contrário  de  quebrar  o  Estado  do  Paraná,

aumentou, de forma extraordinária, a arrecadação do Estado, criando uma satisfação

enorme para os pequenos que estavam crescendo. Criei o salário mínimo regional e

disseram que quebraria a pequena empresa. Porém não poderia acontecer, primeiro,

não quebra porque reduzi o imposto da microempresa. Mas se não tivesse reduzido,

o  pequeno  empresário  pagaria  mais  para  um  ou  dois  funcionários,  porém  esse

aumento beneficiou centenas de trabalhadores do seu Município que compraram na

sua loja. Se não houver salário, não há consumo. Portanto, tudo isso é compensado

dessa maneira. Temos de encarar essa situação como o fizemos ao longo da história

da luta dos trabalhadores, como se derrubou a escravidão, como se reduziu a carga

horária, e não mais aceitar essa conversa mole de que salário do trabalhador provoca

inflação.  A  inflação  existe  hoje  no  Brasil  e  ocorre  com  facilidade  por  falta  de

investimento  do  Estado  em  infraestrutura  e  falta  de  investimento  privado  na

modernização e no crescimento das empresas.  E alguém pergunta aonde vão os

impostos altíssimos do País. Desgraçadamente estão indo para pagar juros porque

estamos numa política econômica ortodoxa, que o Lula não conseguiu enfrentar, e



374
____________________________________________________________________________

que a nossa Dilma está enfrentando com muita tibieza. Ela tem o discurso correto,

mas precisa agir com mais firmeza. Temos a maior carga tributária do mundo, mas

toda  ela  está  indo  para  pagar  juro  de  banqueiro.  Cerca  de  22  mil  famílias  de

banqueiros e rentistas que ficaram - segundo o Márcio Pochmann, do Ipea – com

R$166.000.000.000,00 de “spread”,  e R$266.000.000.000,00 de “spread”,  os  juros

mais altos do planeta. Portanto esse capital, que não produz um botão de camisa, a

peça de uma máquina, não produz rigorosamente nada, ganha nas bolsas e está

comandando  a  economia  do  Brasil  e  do  Mundo.  Banco  Central  independente,

subordinado a banqueiro, isso tem de acabar. Não se resolve essa questão com o

massacre do salário do trabalhador. Mas essa conversa que estou ouvindo aqui, em

Minas Gerais, vocês não aceitem. Escutei o mesmo, no Paraná, durante um ano. Mas

implantei o maior salário mínimo regional do Brasil em 2006. Estamos em 2011, e a

única coisa que consegui foi o apoio popular e o aumento da arrecadação do Estado.

Os  dissídios  coletivos  foram  profundamente  influenciados  porque  se  o  mínimo

regional  é  alto,  ninguém  aceitará  um  dissídio  aviltante.  E  vocês  sabem  quanto

“pelego” está negociando com patrão para abaixar salário em dissídio coletivo. Mas,

tendo a referência do salário mínimo regional, a negociação fica muito difícil, não é

isso, Sérgio Miranda? Precisamos de mobilização e de avançar com essas teses na

certeza de que são corretas.

Quanto à Lei de Responsabilidade Social, acho que é uma coisa bacana, mas – cá

entre  nós  –  temos de mudar  o  regime econômico.  Enquanto  tivermos  um Banco

Central dominando a economia, subordinando-nos à ganância dos banqueiros, não

há Lei  de  Responsabilidade Social  que resolva  o  problema.  Não  adianta  reforma

eleitoral, não adianta nada, se não mexermos no sistema econômico. Essa é a mãe

de todas as reformas e estamos patinando nisso. Nosso governo está meio perdido

nesse  processo  ou  meio  envencilhado  com  as  alianças,  com  as  composições

partidárias e todo esse processo que leva à corrupção que vocês estão vendo, e é

evidente  que  não  é  da  Dilma  nem  do  Lula,  mas  é  produto  de  um  processo  de

composição política que não devia ser feito. Governo precisa de apoio popular.

E cá entre nós, eu que estou lá, no Senado da República, tenho certeza de que, se

a  Dilma  resolver  peitar  isso,  terá  uma  surpresa  positiva:  ela  terá  o  apoio  do
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Congresso Nacional.  Mas,  quando ninguém acredita  em nada,  quando o  governo

negocia  tudo  e  começa  a  negociar  a  compra  de  apoio  da  maioria,  o  Congresso

Nacional se transforma em um mercado persa, e daí não se consegue nada sem uma

emenda, sem uma nomeação, sem um favor, sem a fisiologia política. Isso tem de

mudar. A mudança começa com atitudes como essa que vocês estão tomando aqui.

O salário mínimo regional é uma pequena parte dessa luta. E não me venham com a

conversa de que quebra o Estado, porque não quebrou o Paraná. E Minas é mais

forte economicamente que o Paraná. Infinitamente mais forte.

Temos aqui uma empresa de energia elétrica,  temos o ICMS de 40%. Isso não

significa nada. Quando os privatistas queriam vender o Brasil inteiro, eles diziam que

o Estado era um mau gestor, que venderiam e cobrariam imposto para financiar a

educação, a saúde. Hoje, quando o Estado sobe o imposto, eles dizem que já são

donos dessas concessões, que não querem mais impostos, que querem ganhar mais

sem  imposto  e  que  o  Estado  não  pode  arrecadar.  Mas  pode.  Há  uma parte  do

sistema elétrico brasileiro que é privada. E Minas tem também. O que fiz no Paraná?

A nossa empresa é pública. Mantive-a pública. E eu aumentei o ICMS para 38%, mas

não deixei levantarem o preço. Diminuí a margem do lucro dos sócios privados e

subsidiei com esses recursos de ICMS a tarifa zero para as pessoas mais pobres, o

que é uma forma de aumentar e valorizar o salário do trabalhador, porque ele deixa

de  gastar  com  energia  elétrica.  Da  mesma forma,  reduzi  o  custo  da  água  e  do

saneamento básico para os mais pobres. O Estado tem mil instrumentos que pode

manejar  para  administrar  a  população.  O  Estado  não  administra  empresa,  ele

administra gente. O sucesso do Estado está vinculado à felicidade da população. E a

felicidade da população está vinculada à disponibilidade de educação, de saúde, de

lazer e de salário.

Vocês estão, sem dúvida alguma, no bom caminho. Temos de baixar os juros. Isso

é para já. Se baixarmos agora, não haverá um efeito imediato. Já estamos atrasados.

Dizem que o Real está valorizado. Isso é uma maravilha. Mas é uma maravilha para

as classes média e média-alta, porque está todo o mundo indo fazer compras nos

Estados Unidos e na Europa. A despesa de brasileiros está fantástica. Mas estamos

comprando e gastando lá. Compramos iPad, é uma beleza. Mas isso está gerando
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emprego lá fora, na China, em Singapura, nos países onde são fabricados. E nós

estamos  primarizando  o  Brasil,  estamos  voltando  a  ser  um  país  que  vende

“commodity”. “Commodity” é uma coisa comum que pode ser comunizada. Coisa de

comunistas,  não é,  Sérgio  Miranda? “Commodity”  é  minério,  “commodity”  é  grão,

“commodity” é petróleo. E isso está sendo vendido sem ser industrializado. Estamos

virando um fornecedor de matéria-prima como éramos na época do descobrimento. E

país algum será forte e independente se não for industrializado. E nenhum país se

industrializa se não tiver salário e mercado de consumo interno.

Eu disse a vocês, na minha intervenção inicial, que só não quebramos ainda porque

os preços da “commodity”  subiram no mundo. O volume de exportação subiu 5%,

enquanto o volume de importação subiu 100%. A indústria brasileira continua forte, só

não tem crescido no mesmo ritmo do crescimento do mercado de produtos primários.

O endividamento da população é 40%. É muito alto. Só não quebramos ainda porque

algumas políticas sociais bem praticadas pelo meu amigo Lula garantiram emprego e,

se você tem emprego, você paga. Os Estados Unidos quebraram com 25%, porque

não tinham mais emprego,  a economia estava em recessão.  E o Estados Unidos

começaram  a  fazer  o  que  estamos  fazendo  hoje.  As  empresas  americanas  iam

produzir na China e na Índia, porque lá eles pagavam um salário aviltado. Com isso,

não davam emprego para os americanos. O resultado está aí. O resultado que vocês

veem  é  a  General  Motors,  a  maior  indústria  automobilística  do  mundo  ter  sido

ultrapassada  pela  Toyota  japonesa,  que  investiu  em  pesquisa  e  em tecnologia  e

planejamento de médio e longo prazo.

E a General Motors está estatizada, foi suportada pelo Estado, mas os americanos,

num processo de recessão. Agora, vêm com essa história de liberalismo econômico,

com essa conversa selvagem de que pagar salário quebra e desorganiza a economia,

que  não  temos  que  vender  uma falsa  esperança  para  o  povo.  Ora,  não  é  falsa

esperança, é salário, é luta de verdade, e temos de avançar. E a Presidenta Dilma

precisa de apoio para isso. Agora,  se, de repente,  centrais  sindicais dizem que é

vender falsa esperança, diremos que o jogo é o jogo dos banqueiros, é conservar o

Banco Central, é conservar os juros altos.

Quanto  a  esse  caso  singelo  do  pobre  salário  mínimo regional,  que  esses  dois
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guerreiros  do  PCdoB  e  do  PT  estão  encabeçando,  o  Paraná  já  mostrou  que  é

possível e que toda essa conversa de que prejudica o Estado e que o Estado não

pode avançar é falácia. Não vou discutir teoria aqui. Fiz isso no Paraná, com apoio

unânime da Assembleia Legislativa, e não vimos nenhum desastre. O que vimos foi

aumento de arrecadação, satisfação do trabalhador, aumento de ganho nos dissídios

coletivos. Acho que vocês têm de convencer o Anastasia que esse é o caminho certo

para Minas Gerais.

A minha intervenção e a minha colaboração se encerram neste pronunciamento.

Perguntaram se o piso regional vai afetar os dissídios coletivos dos trabalhadores.

Vai afetar, sim, para cima. A aprovação do piso não gera aumento da inflação. Temos

é que segurar impostos, manter o dólar numa faixa de flutuação mais baixa. O real

não está valorizando, o dólar é que se está desvalorizando. Os Estados Unidos estão

trabalhando com juros  negativos,  emprestam dinheiro e pagam menos.  No Brasil,

estamos  pagando  real  de  6,6,  12,50;  descontada  a  inflação,  6,6.  O  Chile  tem  o

segundo  juro  mais  alto  do  mundo:  1,5.  Estamos  com  6,6.  Segundo  a  equipe

econômica do “Estadão”, de 40 países, 31 estão com juros negativos, e o Brasil é o

campeão dos juros altos, campeão da euforia e da satisfação dos bancos. O nosso

problema é  baixar  juros,  baixar  imposto,  financiar  produção,  pagar  salário  e  não

conceder  empréstimo  consignado  para  trabalhador  público,  que  vai  acabar  não

conseguindo pagar nada, porque o seu salário não vai aguentar todo esse processo e

vai aumentar a velocidade do processo inflacionário.

Investimento  público  e  investimento  privado  seguram  a  inflação.  Agora,  temos

inflação  com  qualquer  ingresso  de  recurso  na  economia  brasileira,  porque  não

estamos produzindo mais nada. Estamos comprando tudo na China, no Japão, nos

Estados Unidos e na Alemanha. Estamos no caminho de primarização da economia,

e é preciso que o governo abra o olho. Vejo com pessimismo os próximos meses.

Essa história de que é uma marolinha, de que nada vai acontecer está superada. A

China puxava a nossa economia. Graças a Deus, os que plantaram soja, milho e trigo

ainda estão tendo lucros fantásticos, mas os Estados Unidos quebrados deixaram de

comprar da China ou compram menos. E a China, vendendo menos, vai pagar menos

e precisar de menos minério, de menos petróleo, ou seja, o preço de tudo isso cai. Aí
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entraremos  numa situação dificílima.  Temos  de nos  preparar  para  isso,  mas  não

reduzindo salário, cortando previdência social e verba de saúde.

Sou Presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Essa questão dos

professores  de  Minas  não  está  mal-encaminhada,  porque  o  Supremo Tribunal  já

publicou o  acórdão do piso  mínimo nacional  na  quinta-feira,  e o governo terá  de

cumpri-lo, querendo ou não. Havia me comprometido pessoalmente a conversar com

o Presidente do Supremo sobre a publicação. Essa conversa não será necessária

porque o acórdão já foi publicado.

Conversando com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, acertei com ele que,

juntos,  Senado  e  Ministério  da  Educação,  organizaremos  um  plano  nacional  de

cargos e salários. Um plano básico de cargos e salários para a educação vinculado à

formação  permanente.  É  necessário  aumentar  salário  e  melhorar  a  qualidade  do

ensino  brasileiro.  Começaremos  a  discutir  isso  esta  semana.  Teremos  um  plano

básico para o Brasil inteiro. No começo fui contra esse piso mínimo nacional, porque

era um piso básico, e há no Brasil 5.500 Municípios. Cada Município brasileiro tem

um plano diferente de cargos e salários. Então, o Município que pagasse muito mal

aos  professores  e  não  tivesse,  Senador  Sérgio  Miranda,  um  plano  de  cargos  e

salários, pagaria o piso, que é hoje de R$1.116,00, e não mais que isso. Agora, o

Município que estivesse preocupado com a carreira e tivesse um plano com mais

benefícios, poderia ver seu salário explodido e, em vez de um piso mínimo, haveria

um desnível enorme. Como estão reagindo os Municípios e os Estados? Como Minas

Gerais. O governador enviou uma lei para a Assembleia para incorporar aos salários

todos os benefícios, daí explode o piso e há confusão. Queremos sair desse impasse

para  que haja  uma melhoria  definitiva  da  qualidade dos  salários  dos professores

brasileiros, com um plano básico de diretrizes e cargos e salários para o Brasil, para

todos os Municípios e todos os Estados. Por aí vamos andando. E não venha alguém

me dizer agora que estou vendendo uma ilusão para os professores, que o plano

básico não vai acontecer.  Mais cedo ou mais tarde, o plano básico vai acontecer.

Minas terá um salário mínimo regional decente, porque essa conversa vem desde a

abolição da escravatura. Não podemos mais aceitar conversa mole.

O Sr. Presidente – Obrigado, Senador Roberto Requião, por sua presença que em
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muito  engrandeceu  o  nosso  debate  sobre  o  piso  regional.  Passo  a  palavra  ao

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  que  responderá  às  questões  dirigidas  a  ele,  e

também fará suas considerações finais.

O Deputado Celinho do Sinttrocel – Foi dirigida a mim pergunta de José Márcio: “O

que o senhor acha de a Casa apresentar um projeto para desonerar os produtos e

serviços que mais pesam no orçamento das famílias da massa trabalhadora?”

Companheiro José Márcio, a iniciativa de um projeto de lei dessa natureza é de

autonomia  do  governo  do  Estado,  porque  o  Deputado  não  pode  apresentar  um

projeto como esse para diminuir impostos. Mas acho extremamente importante que

os movimentos sociais, todas as entidades de classe trabalhem para sensibilizar o

governo estadual  a  elaborar  projetos  dessa natureza.  Com certeza,  projetos  com

essa finalidade combaterão a miséria,  a fome e também farão justiça social.  Sou

extremamente  favorável  que  venha  à  Casa  um  projeto  de  lei  que  desonere  ou

diminua impostos sobre esses produtos e serviços que afetam as famílias.

Também farei minhas considerações finais neste primeiro bloco, na parte da manhã.

Já são 13h39min, estamos quase terminando e retornaremos às 14h15min para dar

seguimento  à  segunda etapa.  Agradeço a  todos  que participaram conosco dessa

primeira etapa. Fiquei extremamente feliz pela presença do nosso querido Senador

Roberto Requião, por sua posição firme, séria, idônea a respeito de um projeto dessa

natureza para Minas Gerais. Faço coro com o Senador em todas as considerações

feitas.

Não serei repetitivo, mas também concordo que não se trata de vender falsa ilusão

à sociedade mineira, mas sim de dar ao povo mineiro, com responsabilidade, o direito

de  ter  o  seu  piso  salarial  estadual.  Um  grande  abraço  a  todos  e  o  meu  muito

obrigado.

O Sr. Presidente – Estamos encerrando a primeira parte do debate, que é o período

da  manhã.  Na  parte  da  tarde,  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  vai  presidir  os

trabalhos. Gostaria de agradecer aos palestrantes e a todos vocês a presença. O

Presidente da Assembleia Legislativa estará presente para receber o projeto de lei de

iniciativa popular, com mais de 49.700 assinaturas, quase 50 mil assinaturas, um ato

importante que acontecerá logo mais. Agradeço a todos a presença.
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Aproveito  a  oportunidade  para  anunciar  o  acontecimento  da  1ª  reunião  do

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, que ocorrerá em Ribeirão das Neves,

no dia 5/9/2011, das 7h30min às 17h30min.

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 logo mais, às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/8/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Palavras do

Sr.  Presidente -  Entrega de projeto de iniciativa popular  -  Composição da Mesa -

Palavras  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  -  Palavras  do  Sr.  César  Henrique

Concone - Palavras do Sr. Quintino Severo - Palavras do Sr. Clemente Ganz Lúcio -

Palavras da Sra. Neusa de Azevedo - Palavras do Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo -

Palavras  do  Sr.  Gilson  Luiz  Reis  -  Palavras  do  Sr.  Marcos  de  Abreu  e  Silva -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Celinho do Sinttrocel - Rogério Correia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  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 Celinho do Sinttrocel, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Piso salarial

em Minas Gerais”, com os seguintes objetivos: discutir o papel do salário no fomento

ao desenvolvimento e no combate à pobreza, como garantia da dignidade humana;

discutir a implantação do piso salarial no Estado de Minas Gerais, considerando as

particularidades regionais, as peculiaridades setoriais, as características do mercado

de trabalho e o perfil dos trabalhadores; conhecer a experiência dos Estados onde o

piso  salarial  foi  implantado  e  identificar  os  impactos  sociais  e  econômicos  da

implantação do piso salarial em Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente

Boa-tarde,  senhoras,  senhores,  queridos  trabalhadores.  Quero  registrar  com

encantamento  a  presença  sempre  ilustre  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  que

chegou a esta Assembleia com muita energia, disposição e com uma vontade enorme

de servir a Minas, a nosso povo, e de se empenhar, com muita firmeza e denodo, na

luta  pela  causa  dos  trabalhadores.  Quando  se  fala  em  causa  dos  trabalhadores,

certamente é a causa de todos nós, é a causa dos que pensam num Brasil melhor,

num Estado mais igualitário, mais feliz e mais solidário. É isso que estamos buscando

na Assembleia de Minas.

É uma alegria muito grande recepcioná-los. Esta Casa é de vocês. Falo, querido

amigo Rogério, que temos feito todos os esforços para que a Assembleia possa estar,

a  cada  dia,  mais  próxima do  cidadão mineiro,  ouvindo,  conversando,  debatendo,

interiorizando as suas ações e dando oportunidade ao cidadão para que dê a sua

valiosa  contribuição,  que  é  essencial  para  o  constante  aperfeiçoamento  e

aprimoramento do trabalho legislativo. Como é sabido, o Legislativo mineiro desfruta

uma imagem revestida de credibilidade e confiança. Reafirmo: a Assembleia de Minas

tem passado por um momento extraordinário, recepcionando cidadãos de todas as

classes, de todos os segmentos, sempre com suas portas escancaradas.  É muito

importante a presença dos senhores e das senhoras nesta Casa, porque esta Casa é

sua, é da população, é de Minas, é do povo; é, sobretudo, das pessoas mais carentes

e necessitadas. A Assembleia de Minas tem enfatizado isso com muito afinco e está

reafirmando  para  todo  o  Estado  a  necessidade  de  ser  a  voz  dos  mineiros  no

enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania.
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Deputado Celinho,  V.  Exa.  tem testemunhado o nosso esforço,  a  nossa luta,  a

nossa dedicação. O nosso desejo é erradicar a miséria no Estado de Minas Gerais e,

logicamente,  diminuir  as  desigualdades  sociais.  O  governo  federal  tem  realizado

ações importantíssimas. O governo de Minas, sob o comando, no primeiro momento,

do querido Senador Aécio Neves e agora do Prof. Anastasia, sempre contando com a

colaboração valiosa do Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, tem feito um esforço

extraordinário e apresentado programas importantíssimos. Entre eles, quero ressaltar

o  Poupança  Jovem,  o  Porta  a  Porta,  o  Professor  da  Família,  o  Travessia,  o

Proacesso. Todos são programas fundamentais para gerar emprego, renda, receita,

para fazer com que a nossa gente possa sonhar e manter sua família com dignidade.

É isso o que desejo, é isso o que todos nós desejamos.

Queridos  trabalhadores,  Minas  tem  passado  por  um  momento  excepcional,  por

causa do conjunto de valores que tem norteado a administração de Minas. É uma

administração que prima pela meritocracia, pela qualificação e pela valorização de

seus servidores,  pela  eficiência -  eficiência mesmo!  -  nos gastos  públicos.  Dessa

forma, tem conseguido se posicionar de forma admirável no cenário de nosso querido

país.  Temos  comungado  nesse  mesmo pensamento,  nesse  mesmo sentimento  e

desejo. Quero dizer aos senhores e às senhoras que é muito bom recebê-los aqui

para tratar de assuntos tão importantes, tão caros a cada um de nós. Quando se fala

em trabalho, fala-se em dignidade, em vida saudável, em vida feliz e em vida cristã.

Quando se propicia ao próximo um trabalho, dá-se-lhe a condição de criar  a sua

família de forma abençoada, é com isso que sonhamos. Quero aqui aplaudi-los pela

luta dos senhores e das senhoras pela defesa dos direitos dos trabalhadores, que

participam e partilham, de forma muito efetiva, da vida de Minas e da vida do País.

Quero, de forma muito especial, Deputado Celinho, senhoras e senhores, externar

a alegria desta Casa em receber, nesta tarde - por obra da unidade do movimento

sindical  mineiro  -  uma  bela  iniciativa,  corroborada  aproximadamente  com  50  mil

assinaturas. É um projeto de iniciativa popular que propõe a implantação do piso

regional no Estado de Minas Gerais. Grande e louvável iniciativa que, ao ser subscrita

por  50  mil  mineiros,  logicamente  ganha  força  incomum, para  ter  tramitação  mais

rápida, mais objetiva. Quero saudá-los com alegria e encantamento. Espero que esse
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evento seja muito promissor e altamente profícuo, que dê contribuição valorosa para

que  a  Assembleia  de  Minas  continue  a  aperfeiçoar-se  na  elaboração  de  uma

legislação de qualidade,  uma legislação  que se  paute  pela  excelência.  Assim,  as

políticas  públicas  de  Minas  Gerais  referentes  ao  trabalho,  à  renda  e  ao

desenvolvimento  social  poderão  dar  resposta  mais  eficiente  e  mais  rápida  à

população  de  Minas.  Ao  movimento  sindical  mineiro,  o  nosso  abraço,  a  nossa

reverência  e  a  nossa  homenagem.  Que continue  a  engrandecer  os  trabalhos  de

Minas, do Parlamento mineiro, do governo estadual, do governo federal! Que todos

nós, unidos no mesmo pensamento e com o coração cheio de fé, possamos construir

um Estado mais feliz, mais solidário e muito mais cristão! Que Deus abençoe a todos!

Tenham um belo evento, muita paz, muita alegria e muitas realizações!

Entrega de Projeto de Iniciativa Popular

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro,  acompanhado  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Rogério  Correia,

receberá  das  mãos  de representantes  de  entidades  sindicais  projeto  de  iniciativa

popular.  Para fazerem a entrega do projeto, convidamos a participar desse ato os

representantes da Força Sindical, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do

Brasil, da Central Única dos Trabalhadores, da Fetaemg e da Nova Central Sindical

de  Trabalhadores.  Registramos que a Central  Geral  dos  Trabalhadores  do  Brasil,

embora não esteja presente no momento, apoia também o ato.

- Procede-se à entrega do projeto de iniciativa popular.

O Sr.  Presidente -  Aproveito o ensejo para informar os senhores e as senhoras

sobre o seminário legislativo que realizaremos em Ribeirão das Neves, em 5/9/2011,

das 7 às 17h30min, certamente uma ação de grande destaque do Parlamento de

Minas  no  segundo  semestre.  Estamos  realizando  esse  seminário  para  discutir

políticas públicas para a erradicação da miséria e a diminuição das desigualdades

sociais  e  regionais,  subsidiado  por  11  encontros  regionais.  Vamos  ouvir,  vamos

conversar com a população de Minas Gerais. O primeiro encontro será em Ribeirão

das Neves. Gostaríamos muito de contar com a colaboração e a participação dos

senhores e das senhoras.

O Sr. Presidente (Deputado Celinho do Sinttrocel) - Boa-tarde!
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Neusa de Azevedo,

advogada e Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio

Grande  do  Sul  no  período  de  1999  a  2002;  e  os  Exmos.  Srs.  César  Henrique

Concone,  da  Coordenadoria  de  Políticas  de  Emprego  e  Renda  da  Secretaria  de

Emprego  e  Relações  do  Trabalho  do  Estado  de  São  Paulo;  Quintino  Severo,

Secretário-Geral da Central Única dos Trabalhadores; Clemente Ganz Lúcio, Diretor

Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos -

Dieese -; Hélio Augusto Martins Rabelo, Secretário Adjunto de Estado de Trabalho e

Emprego  de  Minas  Gerais,  representando  o  Governador  do  Estado,  Antonio

Anastasia;  Gilson  Luiz  Reis,  Presidente  da  Central  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras do Brasil  em Minas Gerais;  e Marcos de Abreu e Silva,  Diretor da

Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rogério  Correia)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Em  primeiro  lugar,  em  meu  nome  e  em  nome  de  todas  as  centrais  sindicais

mineiras e das demais entidades populares que aqui participam da campanha pela

implantação  do  piso  salarial  estadual,  agradecemos  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente das Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que prontamente acolheu a

solicitação para a realização desta solenidade. Prezado Deputado Rogério Correia,

demais autoridades convidadas, caros telespectadores da TV Assembleia, a quem

convido a participar enviando comentários e perguntas pelo “site” da Assembleia ou

pelo telefone 0800.709.2564, companheiros e companheiras, amigos e amigas, sejam

bem-vindos. Quero justificar a ausência do companheiro rodoviário e sindicalista José

Theodoro Guimarães. O amigo Theodoro, adoentado, não pôde comparecer. A ele,

meus  sinceros  votos  de  recuperação.  Permitam-me  dedicar  ao  Presidente  da

Fettrominas os nossos trabalhos de hoje.

Nestes oito meses como Deputado, minha atividade parlamentar é uma reafirmação

cotidiana e prática dos compromissos assumidos nos últimos 17 anos com as classes

trabalhadoras e com o sindicalismo defensor dos interesses do povo. Como sabem,
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estou Deputado, mas sou mesmo rodoviário e sindicalista; por isso, fiz questão de

apresentar  o  piso  salarial  estadual  como  meu  primeiro  projeto  na  Assembleia

Legislativa: o Projeto de Lei nº  77/2011.  Com ele, abre-se a possibilidade de que

nenhum trabalhador de Minas Gerais receba somente o salário mínimo nacional. As

ações de um sindicalista,  como continuo sendo, só têm sentido transformador,  se

servirem como ponto de apoio para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Sendo  assim,  a  primeira  medida  que  tomei  foi  abrir  discussão  com  as  centrais

sindicais do Estado, as confederações, os sindicatos e as demais entidades, sindicais

ou não.

Ao longo dos últimos seis meses, construímos um projeto de iniciativa popular que

contou com a participação decisiva da Central Geral dos Trabalhadores - CTB -; da

Central  Geral  dos  Trabalhadores  do  Brasil  -  CGTB  -;  da  Central  Única  dos

Trabalhadores  -  CUT  -;  da  Força  Sindical;  da  Nova  Central  Sindical  dos

Trabalhadores - NCST - e da União Geral dos Trabalhadores - UGT. Destaco também

o  apoio  técnico  do  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos

Socioeconômicos - Dieese. A unidade alcançada pelas seis centrais no Estado, mais

que  uma  demonstração  de  maturidade  do  movimento  sindical,  evidenciou  a

importância  e  a  necessidade  da  adoção  do  piso  salarial  nas  terras  mineiras.

Superando divergências, provaram que a unidade é o mais importante instrumento de

mobilização  sindical.  Essa  unidade  garantiu  que  o  debate  sobre  o  piso  salarial

estadual chegasse a todas as regiões de Minas Gerais por meio dos sindicatos, das

associações e dos movimentos populares.

Na Capital e no interior, foram realizadas reuniões com representantes de diversos

segmentos da sociedade, e a coleta de assinaturas alcançou ruas e praças. De mãos

dadas, conquistamos aproximadamente 50 mil assinaturas de apoio ao projeto. Ao

colocarmos o tema do piso na ordem do dia, alcançamos nossa primeira vitória.

O  crescimento  econômico  do  Brasil  na  última  década  vem  permitindo  que  se

diminua a pobreza de parcelas da população. Segundo estudos do Ipea, nos últimos

10  anos,  a  participação  do  rendimento  do  trabalho  na  renda  nacional  aumentou

14,8%. No mesmo período, o nível de desigualdade de renda caiu 10,7%. Um dos

fatores  para  que  isso  ocorresse  foi  a  valorização  real  do  salário  mínimo
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nacionalmente unificado, reduzindo, ainda que de forma tímida, a desigualdade da

renda do trabalho. A política de valorização do salário mínimo desenvolvida no País,

nos últimos anos, é um patrimônio a ser defendido e ampliado pelos trabalhadores

brasileiros. É preciso seguir em frente, dar outros passos: ao salário mínimo devem

ser  agregados  outros  instrumentos  de  valorização  do  trabalho  e  do  salário,  que

garantam a prevalência do legislado sobre o negociado, sempre em benefício dos

trabalhadores.  Entre  esses  instrumentos,  destaca-se  a  adoção  do  piso  salarial

estadual. A Lei Complementar nº 103, de junho de 2000, do ex-Presidente Fernando

Henrique  Cardoso,  autoriza  os  governos  do  Estado  a  instituir  pisos  salariais  em

patamares  superiores  ao  valor  do  salário  mínimo oficial.  O  piso  salarial  deve ser

proporcional  à extensão e à  complexidade do  trabalho,  não sendo  extensivo  aos

servidores públicos, tanto municipais quanto estaduais. Ao longo dos últimos anos,

alguns governos  e  assembleias  estaduais  debateram o assunto  e  aprovaram leis

similares.

Atualmente, já foram implantados pisos em São Paulo, em que a menor faixa está

em R$600,00. No Rio de Janeiro, a menor faixa é R$607,00. No Rio Grande do Sul,

ela é R$610,00. Já em Santa Catarina, a menor faixa corresponde a R$630,00. No

Paraná,  o  mínimo  é  R$708,00.  Note-se  que  tais  Estados  guardam  considerável

semelhança com a formação social mineira e suas economias somam, juntas, 61%

do  PIB  nacional.  É  importante  salientar  que  os  governos  que  sancionaram  as

respectivas leis são de partidos diferentes. Como podemos ver, todos os Estados das

Regiões Sul e Sudeste já possuem seus pisos. A exceção fica por conta de Minas

Gerais e do Espírito Santo, Estado esse em que os debates já foram retomados.

Ainda, em andamento, há iniciativas do Distrito Federal e de Goiás.

Cito a situação de São Paulo, em que houve lei sancionada pelo ex-Governador

José Serra,  em 2007. Só em 2009,  o piso atingiu mais  de 980 mil  trabalhadores

paulistas,  acrescentando,  em  um  ano,  R$500.000.000,00  à  economia  paulista.  O

salário mínimo para 2011 foi fixado pelo governo federal em R$545,00; entretanto, no

Estado  de  São  Paulo,  existem  faixas  de  piso  salarial  que  vão  de  R$600,00  a

R$620,00. Isso significa uma diferença de 14% a mais em relação ao salário mínimo

oficial. Em Minas Gerais, o assunto é recorrente nas três últimas legislaturas. Isso,
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por si só, expressa sua relevância social e sua importância legislativa. Aqui é preciso

resgatar o pioneirismo dos ex-Deputados Márcio Kangussu e Marília Campos, que

apresentaram projetos semelhantes, nos anos de 2000 e 2004, respectivamente.

A proposição apresentada tem dois  objetivos:  melhorar  a condição de vida  dos

trabalhadores que recebem o salário mínimo, compondo a parte mais necessitada da

população  mineira  e  fortalecer  o  mercado  interno,  injetando  mais  dinheiro  nas

economias locais e potencializando o desenvolvimento do Estado e dos Municípios.

Trata-se  de  assegurar  aos  trabalhadores  menos  protegidos  salários  básicos

superiores ao salário mínimo nacional unificado. Paralelamente, colocar-se-á nosso

Estado entre os que se destacam no esforço de combater efetivamente a miséria, a

pobreza e as diferenças regionais, promovendo a justiça e o bem-estar social.

Cumprindo determinação legal, a proposição por mim apresentada vem compor o

projeto de iniciativa popular e instituir faixas salariais que se agrupam a partir  das

categorias profissionais estabelecidas no Código Brasileiro de Ocupação.

Os valores para cada um dos níveis foram definidos à luz de três fatores principais,

ponderados  ao  longo  de  estudos  prévios  realizados  quando  da  elaboração  dos

projetos: a necessidade do aumento de renda dos assalariados, a preservação da

capacidade  econômica  dos  empregadores,  especialmente  no  caso  das  pequenas

empresas e das microempresas, e a promoção do desenvolvimento socioeconômico

em níveis municipal, estadual e nacional. Assim, os critérios do projeto harmonizam

vários princípios, com a finalidade de incrementar a renda dos empregados formais,

de  contribuir  para  que se  iniba  a  migração  de trabalhadores  e  empresas  para  o

danoso mercado informal e de promover o crescimento integral da sociedade mineira.

A propósito, relatórios de diversos órgãos, oficiais e privados, destacam os impactos

positivos do piso regional no mercado de trabalho e na economia, de forma direta na

esfera  formal  e  indireta  na  informal,  já  nos  seus  primeiros  anos  de  vigência.

Demonstram também seu papel como instrumento de acréscimo dos rendimentos dos

trabalhadores de baixa renda com repercussões benéficas no aumento do emprego e

no progresso social.

Ao mesmo tempo, verificou-se que, após a implantação do piso regional, cresceram

as admissões com remunerações mais  próximas ao piso e houve diminuição das
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próximas ao salário mínimo, o que indica um deslocamento positivo na referência

para os salários iniciais. Para se ter ideia, hoje o salário médio de admissão em São

Paulo é de R$942,00, enquanto, em Minas, é de R$737,00.

É bom lembrar que a maioria das empresas da iniciativa privada já paga valores

iguais  ou  superiores  às  propostas  apresentadas  no  projeto  de  piso  apresentado.

Cabe-nos agora formalizar e legalizar tal situação.

Com o  piso  estadual  e  ganhos  reais  no  salário  mínimo,  é  possível  enfrentar  a

grande diversidade econômica e social produzida no processo de formação da nação

brasileira. O piso propicia melhor adequação às capacidades diferenciadas existentes

nos Estados, sem abandonar as necessidades e dimensões das políticas nacionais

promotoras do desenvolvimento integral.

Sem dúvida, o piso é um forte instrumento de combate às desigualdades regionais,

tratando  realidades  distintas  a  partir  de  ângulos  distintos,  ao  mesmo tempo  que

preserva  patamares  de  ganhos  para  o  conjunto  dos  trabalhadores,  por  meio  do

salário nacionalmente unificado.

Segundo o IBGE, o PIB “per capita” brasileiro cresceu 6,5% em 2010, passando

dos R$19.000,00. No ano anterior, o valor foi R$16.600,00.

Representando  mais  de  10%  da  população  brasileira  e  tendo  uma  economia

pujante, o PIB “per capita” mineiro não atinge R$14.500,00 ao ano. Assim sendo, é

possível afirmar que nossa economia suporta um piso salarial estadual maior que o

salário  mínimo.  Se não, vejamos: em 2010, a taxa de elevação do PIB de Minas

Gerais chegou à casa de 10,9% e foi comparada ao crescimento do PIB da China. A

lavoura cresceu 17%, e o volume de vendas do comércio varejista, 89%. Nos últimos

cinco anos, a taxa de crescimento do faturamento real da indústria geral mineira foi

de 31%, 11% só em 2010. O saldo da balança comercial de Minas teve uma taxa de

crescimento real de 76%, enquanto o saldo nacional  foi  de 64%. Aqui o emprego

aumentou 27%, e 88% da força de trabalho já ganha mais que o salário mínimo. Com

esses e outros dados, tenho a certeza de que o salário em Minas pode e deve ser

maior.

Este ciclo de debates tem como objetivo conhecer experiências de outros Estados,

esclarecer  dúvidas,  trocar  experiências,  ouvir  especialistas,  buscar  subsídios  e
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fundamentar opiniões, para que nós, a sociedade, o governo do Estado, os nossos

Deputados  e  Deputadas,  possamos  juntos  implantar  o  piso  salarial  estadual  em

Minas Gerais.

Aos que temem a adoção do piso em Minas Gerais, chamo à reflexão sobre o que

houve nos Estados que já o adotam.

Um  argumento  usual  é  que  no  Estado  há  diferenças  regionais,  com  áreas

empobrecidas e outras mais desenvolvidas. Ora, há áreas empobrecidas espalhadas

por todo o País e em todos os Estados. Em São Paulo, podemos citar  o Vale do

Ribeira; no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense; no Sul do Rio Grande e no Paraná,

a região do Contestado. Não consta que houve fechamento de empresas, perda de

competitividade  econômica,  migração  de  empresas  nem  alastramento  do

desemprego nessas ou em outras regiões. Assim como não houve uma corrida ao

repasse de preços que provocasse inflação ou aumento da informalidade. Não vimos

a emigração de trabalhadores das regiões de menores pisos em busca de melhores

salários.

Por fim, quero deixar bem clara uma opinião: o projeto de piso salarial estadual não

pertence à Oposição nem à Situação, neste Parlamento, nem à sociedade. Para mim,

é uma política de Estado, portanto deve estar acima de divergências menores e de

razões partidaristas. Afinal, está em jogo o interesse maior das classes trabalhadoras;

por  isso  o  assunto  foi  apresentado  pelas  centrais  e  por  mim  ao  Governador

Anastasia,  que  se  prontificou  a  estudar  o  projeto;  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia, que promove o debate de hoje; e ao Deputado Carlos

Pimenta, Secretário de Trabalho e Emprego, que está representado no debate. Foi

também tema de discussão com diversos líderes governistas e de oposição nesta

Casa, que se prontificaram a colaborar para a tramitação do projeto.

Foram realizados debates na Zona da Mata; no Oeste, no Norte e no Noroeste

mineiros; na região Central e das Vertentes; no Vale do Rio Doce e no Vale do Aço;

na  Capital  e  em  outras  cidades  da  Região  Metropolitana;  contudo,  meus

companheiros  e  minhas  companheiras  sindicalistas,  sabemos  que  a  mobilização

permanente  pela  unidade  do  movimento  sindical,  o  diálogo  com  os  demais

interlocutores da sociedade, a firmeza de opinião e a capacidade de buscar aliança é
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o caminho para toda e qualquer vitória popular.

Amigos presentes, caros telespectadores, Sr. Presidente, colegas Deputados, estou

convencido  de  que  o  que  é  bom  para  os  trabalhadores  e  as  trabalhadoras  o  é

também para  toda  a  sociedade.  É  bom  porque combate  desigualdades  sociais  e

regionais,  valoriza  o  trabalho  como fonte  primeira  de  ganho,  desconcentra  renda,

promove a justiça social e abre caminho para combater toda a sorte de violências.

Minha esperança é que, como em outros momentos, este Parlamento corresponda

às expectativas de nosso povo. Convoco meus colegas de Parlamento a estudar o

projeto com afinco e sem preconceitos,  contribuir  com sugestões e ajudar  na sua

tramitação célere, para, ao final, aprovar o piso salarial estadual. Agindo assim, a 17ª

Legislatura entrará para a história como a que tornou Minas Gerais um dos Estados

que, tendo um piso estadual, reconheceu o valor de sua gente, em especial suas

trabalhadoras e seus trabalhadores.

Parabenizo as centrais sindicais e o movimento popular em geral. Se depender de

nós, Minas Gerais não ficará para trás nem faltará a mais esse anseio de seu povo.

Nossa  palavra  de  ordem,  de  agora  em  diante,  é  uma só:  piso  salarial  estadual.

Chegou a vez de Minas Gerais! Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Celinho do Sinttrocel) – Com a palavra, o Sr. César

Henrique Concone, para sua exposição sobre o tema “Balanço da adoção do piso em

outros Estados”.

Palavras do Sr. César Henrique Concone

Em primeiro lugar,  gostaria de agradecer à Assembleia a oportunidade de poder

apresentar algumas questões relacionadas com a definição dos pisos salariais em

São Paulo. Antes, lembro que a definição do salário mínimo sempre foi uma questão

muito controversa, desde a sua implantação, em 1940. Houve mudanças importantes

ao longo  dos anos:  o  salário  mínimo foi  unificado,  foi  regionalizado,  voltou  a  ser

unificado e agora estamos novamente tentando regionalizá-lo, porque a possibilidade

de os Estados definirem os seus pisos é uma forma de regionalizar  a fixação do

menor salário que a economia deve praticar.

Como  o  meu  tempo  é  curto  e,  infelizmente,  tenho  de  viajar,  vou  fazer  uma

apresentação rápida e relativamente técnica. Espero não cansar muito a plateia, mas
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é importante apresentar a visão dos números com os quais estamos trabalhando na

questão do piso.

Estas são informações sobre o mercado de trabalho do Estado de São Paulo: a

população em idade ativa do Estado e sua representação em relação ao Brasil. Há

uma população de 35 milhões de pessoas com mais de 10 anos de idade, que se

encontram  em  idade  ativa,  segundo  definições  tomadas  nacionalmente;  e  há  a

população  economicamente  ativa:  os  trabalhadores  ocupados  mais  os

desempregados. Em São Paulo, esta pujança, que é a nossa referência de trabalho,

a população economicamente ativa corresponde a 22 milhões, ou um pouco mais, de

trabalhadores, o que representa, no conjunto da população economicamente ativa do

Brasil,  cerca  de  24%.  Embaixo,  temos  uma  informação  que  vem  dos  registros

administrativos  do  Ministério  do  Trabalho  com relação a  admissões,  demissões  e

saldos.  Podemos  ver  que,  nos  saldos,  entre  admissões  e  demissões,  São  Paulo

representou cerca de 31% dessa movimentação de trabalhadores no Brasil.

Aqui há uma observação. Significado do piso ou salário mínimo: menor salário que

as empresas e famílias devem pagar ao trabalhador, estabelecido anualmente. O piso

paulista é dividido em três extratos. As ocupações que entram em cada extrato foram

definidas levando-se em consideração a Classificação Brasileira de Ocupações, que

é  praticada  pela  maioria  das  empresas  do  Brasil.  E  essa  divisão  levou  em

consideração  os  trabalhadores  que  não  tinham  acordo  coletivo  nem  proteção

suficiente para definir  o  próprio salário.  Portanto, estão enquadrados teoricamente

todos os que não têm essa proteção por lei, por contrato ou por acordo coletivo.

A definição dos pisos foi possível a partir de uma lei complementar que autoriza os

Estados e o Distrito Federal a instituir os próximos pisos salariais. Em São Paulo, o

piso foi definido em 2007. Se não me engano, o Rio de Janeiro foi o primeiro a definir

o piso, o Rio Grande do Sul foi o segundo e o Paraná foi o terceiro, fez isso a partir de

2006. Repito: São Paulo definiu o piso em 2007, e Santa Catarina o fez em 2009.

Aqui consta a evolução nominal do piso do salário de São Paulo nas três faixas, do

mais  antigo  para  o  mais  novo,  de  baixo  para  cima,  fazendo  um  paralelo  com  a

evolução nominal do salário,  mínimo. Isso serve para mostrar o diferencial que foi

definido desde o primeiro salário,  com relação ao mínimo.  A ideia do governo do
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Estado  de  São  Paulo  é,  pelo  menos,  manter  essa  diferença  relativa  ao  salário

mínimo; ou seja, esse valor seria o mínimo de partida para a discussão dos novos

pisos. Essa definição é importante nos reajustes dos pisos que provavelmente haverá

até o final do ano.

Aqui  estão  englobadas  -  não  está  muito  claro,  mas  vou  deixar  os  dados  à

disposição – as ocupações abrangidas em cada uma das faixas salariais. Quero fazer

uma  observação:  na  primeira  faixa,  as  ocupações  predominantes  são  as  dos

trabalhadores em atividades  domésticas e agropecuárias  e florestais;  na segunda

faixa, a ocupação predominante é o comércio varejista, principalmente vendedores;

na  terceira  faixa,  as  ocupações  que  têm  mais  peso  são  as  dos  administradores

agropecuários e florestais.

A partir  de  2008,  um ano depois  de  definido  o  primeiro  piso em São Paulo,  a

Secretaria  decidiu  encomendar  um  estudo,  que  ainda  está  em  andamento,  para

verificar os impactos dos pisos salariais nos aspectos socioeconômicos e financeiros,

mas, principalmente, no número de empregos.

Aqui  se vê o acompanhamento que fizemos da evolução do valor real  do piso,

utilizando  todos  os  indicadores  que  medem  a  variação  de  preço  em  São  Paulo.

Assim, utilizamos o Índice de Preços ao Consumidor, definido pela Fundação Instituto

de  Pesquisas  da  Universidade  de  São  Paulo;  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor Amplo, o INPC e o IPCA, definido pelo IBGE; o Índice de Custo de Vida -

ICV -, do Dieese; e o custo da cesta básica, também um indicador produzido pelo

Dieese, de âmbito nacional.

Nessa  transparência,  tentamos  mostrar  que,  comparando-se  com  esses

indicadores, na Faixa I não há perda de valor de poder aquisitivo, mesmo em relação

à cesta básica, em termos reais, mesmo aí não houve perda significativa. O mesmo

não ocorre nas Faixas II e III, pois se decidiu não dar o reajuste pleno para essas

faixas. Foi uma decisão política, não técnica, porque se considerava que a categoria

mais  desprotegida  era  aquela  cujas  ocupações  estão  incluídas  na  Faixa  I.  Isso

provocou  uma  aproximação  do  valor  dos  salários  reais.  Não  quer  dizer  que  a

Secretaria não vá rediscutir  essas decisões, eventualmente; isso poderá ocorrer a

partir deste ano. Mas, de qualquer forma, mostra-se aí o que ocorreu com os dados
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obtidos a partir dessas decisões.

A Secretaria tem convicção de que é importante ter a recomposição dos valores do

piso salarial, mantendo-se a distância entre o piso salarial de São Paulo e o salário

mínimo  –  ao  menos  isso.  Evidentemente,  deverá  ser  discutido  se  apenas  a

recomposição  será  mantida  ou  se  se  vai  pensar  em  algum  acréscimo  em  geral,

levando-se em consideração o PIB, o aumento de produtividade, etc.

Essa é a discussão que provavelmente deve ser feita. O Secretário que assumiu

neste ano é egresso de movimento sindical e, provavelmente, convocará uma reunião

para discutir a questão.

É muito difícil mostrar gráficos, mas, de qualquer forma, é uma tentativa de se fazer

uma avaliação. A linha 1 representa o salário mínimo. A faixa azul mostra que, em

termos reais, lentamente está crescendo a distância em relação ao salário mínimo.

Toda vez que há um reajuste do salário  mínimo,  ele  aparece nesses degraus do

gráfico. Essa é uma forma em que esses estudos são feitos, na tentativa de avaliar

qual a eficácia da fixação do piso, se, de fato, se está mantendo ou aumentando o

poder de compra.

Rapidamente  mostrarei  a  vocês  outros  dados.  Foi  feita  uma  amostragem  da

pesquisa nacional de amostras por domicílio. Um dado importante é que, mesmo com

o  piso,  a  contratação  formal  dos  trabalhadores  nessa  faixa  cresceu.  Isso  pode

significar que, apesar de muitos considerarem que o piso é uma dificuldade para as

pessoas, na verdade, isso pode ser uma falácia, como o próprio Senador disse hoje

aqui. Por que, mesmo considerando que foi fixado o piso acima dos valores do salário

mínimo - e em 2010 se considerou o PIB de São Paulo acumulado à variação do

custo  de  vida  -,  isso  não  significou  diminuição  do  peso  da  participação  na

formalização desses trabalhadores. Agora há dados importantes que mostram que os

trabalhadores recebem acima do piso. É significativo o contingente de trabalhadores

nessa categoria, que corresponde à faixa que tem menos proteção e está em torno

de 50%. São duas conclusões ao mesmo tempo. Uma é negativa, pois temos uma

parte muito grande de informais. Segundo essa amostra, 77% dessa categoria são

trabalhadores informais. No entanto, uma parte dos informais também sofre os efeitos

do reajuste do piso. Isso é positivo.



394
____________________________________________________________________________

Gostaria de lhes mostrar a última faixa. Abaixo do piso, há cerca de 47%. Percebe-

se que se está reduzindo o número de trabalhadores que recebem menos que o piso.

Gostaria  de  apresentar  a  vocês  mais  alguns  dados,  mas encerrarei  a  minha fala

dizendo que há um estudo alentado com muito informação. Em vista da exiguidade

de tempo, e por achar que o assunto é muito técnico, gostaria apenas de mostrar a

vocês o que é possível.  Deixo à disposição da Assembleia  os  estudos,  para que

possam utilizá-los na discussão do piso em Minas. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Quintino Severo, para falar sobre o tema

“Balanço da adoção do piso em outros Estados”.

Palavras do Sr. Quintino Severo

Boa-tarde, companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores de Minas

Gerais.  Saúdo  a  Mesa,  os  Deputados,  os  demais  debatedores  e  a  companheira

Neusa, conterrânea do Rio Grande.

Trouxe uma apresentação para fazer, mas, dado o avançado da hora, vou tentar ser

mais objetivo, até porque o Clemente, o Henrique e eu precisaremos sair mais cedo,

pois o nosso voo será às 18 horas. Infelizmente, não poderemos ficar para o debate,

mas seria muito importante debater a questão fundamental do piso regional.

Nos Estados em que o piso já foi implantado, a CUT participou de todos os debates,

assim  como as  demais  Centrais.  Há  características  diferentes  na  forma como se

chegou à implantação do piso. No Rio Grande do Sul, onde foi implantado o segundo

piso, participei do debate, e o processo foi construído por iniciativa do governo, de um

conjunto  de  atores  e  dos  trabalhadores,  em  especial.  Fomos  desenvolvendo  o

debate, que foi rápido, e conseguimos implantar o piso regional.

Depois, pela experiência no processo do Rio Grande do Sul, acabei participando

dos debates em Santa Catarina e no Paraná. Todos têm características diferentes. No

Paraná,  a  iniciativa  foi  devido  a  nossa  demanda,  mas  o  Governador  a  assumiu

imediatamente e efetivou o piso regional, sem a necessidade de muita mobilização e

pressão, como em Santa Catarina. Em São Paulo, o Governador também foi rápido

na implantação, efetivada em 2007.

O debate de Minas Gerais é importante. Esta Casa está de parabéns por participar
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desse processo e construir coletivamente a mobilização para que se conquiste o piso

regional. Não vou falar dos valores, porque já se falou das faixas salariais dos outros

Estados. Com exceção do Rio de Janeiro, em que há nove faixas, os demais Estados

têm quatro faixas salariais, que abrangem várias categorias.

Para reforçar os argumentos, quero falar do Estado de Minas Gerais, que tem uma

população  de  mais  de  19  milhões  de  habitantes,  estando  mais  de  10  milhões

ocupados, com renda “per capita” de R$14.000,00. Portanto, a implantação do piso

regional tem grande influência.

Minas  Gerais  apresentou  também  uma  variação  significativa  do  PIB  no  último

período: 28%, enquanto a variação nacional foi 27%. Em nossa região, a variação do

PIB  foi  também  27%.  São  dados,  características  do  Estado,  que  justificam

aprofundarmos  o  debate  sobre  o  piso  regional.  É  bom  destacar  outro  dado:  o

rendimento médio  dos trabalhadores de Minas.  Em 2009 – não tenho informação

atualizada -, o rendimento médio dos trabalhadores era R$858,00, e a média nacional

era R$965,00.  Nesta região,  o rendimento médio era superior;  especialmente  nos

Estados que implantaram o piso salarial, a média salarial dos trabalhadores é bem

superior  aos  R$858,00.  Para  se  ter  uma  ideia:  em  São  Paulo,  a  média  era

R$1.289,00;  no  Paraná,  R$1.079,00;  em  Santa  Catarina,  R$1.293,00;  no  Rio  de

Janeiro, R$1.282,00; no Rio Grande do Sul, R$1.024,00. Na verdade, o Estado de

Minas Gerais está devendo a vocês: há necessidade de renovação do rendimento

médio dos trabalhadores e das trabalhadoras deste Estado.

Outro dado também importante, relativo a Minas Gerais, que justifica a adoção do

piso, é o dinamismo que a economia vem demonstrando no mercado de trabalho, no

último período.  Em  que  pese  a  ter  passado  um  período  ruim,  de  2009  para  cá,

especialmente  em  2010  e  2011,  o  Estado  de  Minas  Gerais  apresentou  um

crescimento importante do número de empregos e do PIB, o que justifica a adoção do

piso regional.

Há ainda outra questão que gostaria de destacar, relacionada com o debate que

houve pela manhã:  são as críticas à adoção do piso regional.  Certamente,  vocês

enfrentarão isso aqui, especialmente vindas dos empregadores, que farão resistência.

Os  argumentos  não  são  diferentes  nos  Estados  onde  acompanhei  o  debate.  O
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discurso é sempre o mesmo. Os argumentos são: aumento da informalidade; prejuízo

à indústria local, fazendo com que os empregadores saiam do Estado – até parece

que é fácil colocar a empresa em um carrinho de mão e levá-la para outro Estado,

pois  que  há  o  enraizamento  e  a  logística  de  cada  Estado  -;  desestímulo  à

organização sindical. Como o piso vale para as categorias não organizadas, que não

fazem convenção coletiva, haverá o argumento de que isso incentivará as categorias

a continuar sem organização sindical, o que não é verdade. Ocorre que as categorias

acabam se organizando e fazendo  pressão para  que o  piso  e os  salários  sejam

melhores. Outra crítica é que o piso também acarretará desigualdades econômicas

regionais,  do ponto de vista da renda e do emprego. Pela experiência que temos,

esses argumentos  certamente  virão  no  processo de resistência  à  implantação do

piso.

Durante todos estes anos, ao acompanhar o debate nos Estados, e a evolução da

implantação do piso, surgiram dados positivos que nos surpreenderam, que não são

diferentes  dos  que  foram  apresentados  pela  manhã;  são  dados  concretos.  Não

gostaria  de  cansá-los  enumerando  dados.  Por  exemplo,  formalização  “versus”

formalidade. Se o discurso é que o piso gerará aumento da informalidade, os dados

provam exatamente o contrário. Há uma comparação de dados entre 2002 e 2009.

No Brasil, em 2002, a formalização estava em torno de 37%, em 2009 foi para 44%;

nos  Estados  que  adotaram  pisos  regionais,  como  o  Rio  Grande  do  Sul,  a

formalização saiu de 38% e foi para 45%; no Rio de Janeiro, de 49% para 54%; em

São Paulo, de 2007 a 2008, de 56% para 58%; no Paraná, de 2006 a 2009, de 43%

para  47%;  em  Santa  Catarina,  há  hoje  58%  dos  trabalhadores  no  mercado  de

trabalho formal.

Portanto, o argumento de que a adoção do piso regional poderá gerar aumento da

informalidade,  prejudicando  a  contratação  de  trabalhadores,  não  é  verificado  na

prática nos Estados que adotaram o piso regional. Por fim, neste debate sobre o piso

regional, queria dizer que, além da implantação do piso, é fundamental que se discuta

com os Deputados uma política a ser adotada para garantir a manutenção do poder

de compra do piso regional.

No Rio Grande do Sul,  vivenciamos um período em que houve um significativo
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achatamento  no  piso  regional  em  função  da  falta  de  uma  política  de  reajuste

previamente definida. Para vocês terem uma ideia, quando o piso regional foi adotado

no Rio Grande do Sul, meu Estado de origem, valia 1,28 salários mínimos, e chegou,

no ano passado, a um valor praticamente igual ao do salário mínimo. Este ano, houve

uma recuperação de cerca de 14%, e voltou para 1,11 ou 1,13 salário mínimo. Então,

é  fundamental  discutirmos  algum  instrumento  que  seja  vinculante  para  manter  o

poder de compra do salário mínimo, seja o PIB do Estado, seja a Loa, o Orçamento

do Estado. Enfim, é preciso haver algum instrumento de referência para garantir o

poder de compra ao longo do período. Isso é fundamental. Certamente, sem isso, a

implantação e o resultado do piso terão pouca eficácia para os trabalhadores. Outro

elemento  importante  mencionado  aqui  pela  manhã  é  a  necessidade  de  isso  se

transformar em uma política de Estado, sem que fique a critério de cada governo.

Cada governo que sai  ou que entra poderá ter  uma política diferente.  Por  isso é

fundamental  haver aqui,  colado ao piso,  uma política de reajuste,  uma política de

correção anual, a fim de garantir que vocês não tenham perda do poder de compra do

salário.

Para encerrar, pois meu tempo já está se esgotando, apenas queria trazer também

alguns  dados  relacionados  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Implantando-se  o  piso

regional  aqui,  poderão  ser  beneficiados  diretamente  cerca  de  2.700.000

trabalhadores. Sem falar nos que serão beneficiados de forma indireta, porque até

mesmo o trabalhador informal dos Estados onde o piso foi adotado acaba tendo o

piso como referência, assim como acontece com o salário mínimo em geral. Assim,

mesmo para aquele que trabalha por conta própria, o piso nacional, o salário mínimo

nacional  ou  piso  regional  acaba  se  transformando  em  referência.  É  fundamental

termos  presentes  esses  dados  para  fortalecer  o  nosso  debate  e  a  nossa

argumentação tendo em vista a aprovação. Por último, gostaria de lembrar que não

são  apenas  os  trabalhadores  que  têm  retorno  com  relação  ao  piso  regional.

Especialmente  neste  momento  em  que  o  Brasil  precisa  fortalecer  sua  economia

interna,  precisa  vender  para  nós  mesmos,  já  que  o  mercado  externo está  difícil,

precisamos  ter  poder  de  compra.  Portanto,  isso  vai  gerar  um círculo  virtuoso  na

economia,  injetando  mais  dinheiro  na  economia.  Para  se  ter  uma ideia,  aqui  no
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Estado,  se  realmente fosse repassado esse valor,  haveria  um incremento  real  na

média salarial, saindo dos atuais R$1.333,00 para R$1.376,00.

Com certeza  isso  geraria  um  montante  importante  de  recursos,  faria  girar  uma

economia que chegaria a aproximadamente R$2.600.000.000,00 a mais na economia

de Minas Gerais, portanto gerando possibilidade de desenvolver mais o Estado. Em

termos de retorno para o setor público, também retornariam, em impostos, em torno

de R$1.400.000.000,00 como retorno desses investimentos feitos aqui.

Para encerrar, quero dizer que só faltam dois Estados na região, Minas Gerais e

Espírito Santo. Também tenho acompanhado, pela CUT nacional, estadual e demais

centrais sindicais,  o debate do piso regional  no Espírito  Santo,  que está bastante

avançado. Quem está coordenando esse processo lá é o Vice-Governador do Estado.

Na verdade, já se constituiu um grupo de trabalho, e esperamos que, mutuamente,

vocês aqui e eles lá,  consigam implantar o piso nos dois Estados, porque, com a

implantação do piso regional nessa região, fecharia a Região Sudeste. Companheiros

e companheiras, apesar da pressa, quero agradecer a oportunidade de estar aqui

debatendo com vocês, agradecer o convite da Assembleia Legislativa e colocar-nos à

disposição  no  que  pudermos  continuar  contribuindo,  para  que  de  fato  se  torne

realidade o piso regional de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Passamos agora a palavra ao Sr. Clemente Ganz Lúcio, para a

sua exposição sobre o tema “Balanço da adoção do piso em outros Estados”.

Palavras do Sr. Clemente Ganz Lúcio

Boa tarde. Tenho a tarefa de tentar ser criativo depois de tantas exposições, todas

elas  destacando a importância  deste  debate.  Gostaria  de agradecer  o convite  ao

Deputado Celinho do Sinttrocel. Desde já quero renovar a disponibilidade do Dieese

em ajudar e apoiar a ação das centrais sindicais, em colaborar com esta Casa na

formulação  da  justificativa,  do  projeto,  das  ações  que  a  Assembleia  precisa  em

termos de apoio para o desenvolvimento desse trabalho. Queria tentar trazer alguns

outros elementos que não apareceram no debate. Fico muito feliz porque várias das

informações já foram tratadas.

O Quintino acabou de apresentar um conjunto de outros números, o que é sempre

muito bom e mostra que os dirigentes sindicais estão cada vez mais se apropriando
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de informações, de conhecimento e usando esse conhecimento para que possamos

fazer o desenvolvimento de propostas, de projetos, de políticas, trazendo argumentos

que  são  as  atribuições  para  as  quais  o  Dieese  foi  criado,  para  subsidiar  os

movimentos sindicais. É sempre muito bom vermos que o trabalho que fazemos pode

colaborar com a transformação da sociedade.

Nesse sentido, não farei o papel de trazer mais números, mas tentarei trazer dois

ou três argumentos importantes, que julgo fundamentais para a nossa luta pela frente.

Em primeiro lugar, acho fundamental termos clareza de que estamos num momento

privilegiado para fazer este debate. Não nos podemos esquecer que, ao longo de

mais de 40 anos, em especial nos anos 90, fomos convencidos como sociedade de

que  aumentar  o  salário  mínimo  geraria  inflação,  desemprego,  informalidade  e

desorganização no mercado de trabalho.  Isso quase virou  uma verdade absoluta.

Alguns  trabalhadores  talvez  pudessem  passar  a  pensar  que  deveriam  pedir

desculpas  por  estarem  querendo  receber  o  salário.  E  estamos  hoje  aqui,  na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo uma iniciativa de discussão

de implantação de um piso regional. Ouvimos pela manhã desde a fala de um ex-

Governador  e  hoje  Senador  à  de  outros  expositores,  pessoas  da  academia,

professores, pesquisadores, sindicalistas, gestores públicos. Vieram aqui falar e dizer

que piso regional faz bem para economia, não gera inflação, não gera desemprego

nem informalidade. Se estivéssemos dizendo isso em 1990, provavelmente nós aqui

da  Mesa  seríamos  vaiados.  Talvez  nem  a  iniciativa  da  Assembleia  Legislativa

ocorresse,  porque  talvez  nem  este  espaço  houvesse  neste  Parlamento.  O  que

aconteceu neste País que uma situação como essa dos anos 90 é outra agora neste

momento? O que aconteceu foi que o que era verdade nos anos 90 mudou. Um país

que não cresce não pode fazer o seu salário crescer; um país que não cresce tem

medo da inflação, gera informalidade.

O  Brasil  voltou  a  crescer,  e  estamos  construindo  uma nova  verdade.  Estamos

construindo a verdade de que é possível fazer mudança social e econômica neste

país.  E  aí  descobrimos  uma  ferramenta  de  transformação  que  significa  salário

mínimo. Entrei no Dieese há bastante tempo, há quase três décadas. Quando entrei

lá, o movimento sindical lutava, e me lembro de cartazes semelhantes a estes que
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estão aqui, em que a nossa bandeira era salário mínimo de US$100,00. Lutávamos,

nos anos 80, para que o salário mínimo um dia chegasse a US$100,00. Temos hoje

um  salário  mínimo  de  mais  ou  menos  US$350,00.  Por  que  conseguimos  essa

mudança? Nós a conseguimos nesses últimos anos em função de termos tido um

ator social,  alguém que representa um conjunto, que tomou a iniciativa de colocar

esse assunto na pauta. Esse ator social se chama central sindical, a CUT, a Força

Sindical,  a  UGT, a Nova Central,  a  CGTB, CTB, que tiveram a coragem de vir  a

público  e  dizer  que  entendemos  que  o  salário  mínimo  é  um  instrumento  de

desenvolvimento  do  Brasil.  Estamos  propondo  ao  governo  federal  um  acordo  de

valorização do salário mínimo. Foram feitas marchas, mobilizações. Alguns de vocês

provavelmente  foram  para  Brasília  fazer  as  chamadas  marchas  da  classe

trabalhadora. O primeiro ponto de pauta que a central colocou, cada um delas nessa

marcha,  de  forma  unitária,  foi  uma  política  de  valorização  do  salário  mínimo.

Fecharam o maior acordo salarial do planeta. Aquela bandeira de US$100,00 ficou

para trás.

Agora  quero  destacar  o  segundo  aspecto  importante.  Em  janeiro  deste  ano  a

Presidenta  Dilma  mandou  ao  Congresso  novamente  aquele  acordo  feito  com  o

Presidente Lula como um projeto de lei e pediu ao Congresso urgência na votação.

Qual  foi  a  surpresa? O Congresso, em unanimidade,  votou a favor  do projeto de

valorização  do  salário  mínimo.  Deveríamos  voltar  e  perguntar  a  alguns  desses

Deputados - muitos deles estavam nos anos 90 - onde está aquele instrumento que

gera inflação, desemprego e informalidade. Mudamos a opinião desses Deputados,

fizemos uma mudança na cultura acerca do papel  do salário  mínimo. A mudança

cultural  que  fizemos  faz  parte  de  um  projeto  de  transformação dessa sociedade.

Teremos de fazer outras mudanças iguais a essa se quisermos fazer transformação

social  da democracia.  Temos de convencer àqueles que diziam que era o salário

mínimo inflacionário que ele não é inflacionário, fazer com que votem no Congresso a

política de valorização do salário mínimo. Então, vocês têm uma tarefa, sim, aqui em

Minas Gerais, a mesma que as centrais tiveram no governo nacional e no Congresso

Nacional: convencer no debate, na democracia, os Deputados e o governo de Minas

Gerais de que o piso salarial em Minas Gerais faz bem para a economia mineira. É
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essa luta que vocês têm de fazer.

Várias sugestões foram feitas aqui. Todas são contribuições importantes ao trabalho

que será realizado, mas é fundamental fazermos essa construção de convencimento

político,  de  uma  cultura  que  compreende  que  o  salário  é  um  instrumento  de

desenvolvimento. É importante percebermos, na fala do Governador Roberto Requião

e  depois  nos  debates,  que  a  política  de  valorização  salarial  –  e  o  piso  é  um

instrumento  –  deve  vir  acompanhada  de  várias  outras  políticas.  O  Governador

Requião  disse  hoje  de  manhã  que,  para  essa  política  ser  eficaz,  é  preciso  vir

acompanhada de outras políticas que gerem capacidade de mobilidade econômica

aos  trabalhadores  mais  pobres,  aumentando  o  seu  poder  de  compra,  dando-lhe

capacidade de consumo permanente, voltado para a melhoria da qualidade de vida.

Oferta de saneamento, de habitação,  de água e de energia são alguns exemplos

citados por ele. Portanto a tarefa que temos, como movimento sindical, é organizar

uma agenda  de  debates  que  promova  a  mobilização  da  sociedade,  para  que  o

governo de Minas promova um conjunto de políticas que transforme essa realidade.

Na nossa visão, nos próximos 10 anos o Brasil terá uma oportunidade inédita de

fazer transformação social. Temos uma chance razoável de crescimento continuado,

que poderá gerar um nível de renda média semelhante a de países desenvolvidos.

Temos uma tarefa que é só nossa: fazer com que esse crescimento da renda seja

bem distribuído. Caso contrário, daqui a 10 anos seremos um país de renda média

semelhante a um país europeu, mas com muitas desigualdades, com pequena parte

da população extremante rica e grande massa de trabalhadores pobres. Podemos

fazer diferente. Essa iniciativa é um pedacinho dessa mudança e é muito importante,

porque  se  refere  a  um  conjunto  de  trabalhadores  que  muitas  vezes  não  está

representado na negociação coletiva. É bom que sejamos claros: medida como essa

também gera incômodo ao movimento sindical.  Teremos de nos mexer ainda mais

para tratar dos pisos das categorias. Quando o salário mínimo cresce, quando o piso

regional é criado e também cresce, os pisos das categorias ficam muito próximos ao

salário mínimo. E o sindicato tem de se mexer para conquistar aumento dos pisos.

Isso é muito bom, não é ruim. Essas medidas também fazem com que o movimento

sindical seja convidado a se mexer, a buscar o melhor acordo, a melhor convenção.
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Esse crescimento do efeito arrasto é muito interessante. A outra dimensão é: uma vez

constituída  a  medida,  o  movimento  sindical  organiza,  para  um  conjunto  de

trabalhadores que muitas vezes não está no processo formal, oportunidades de fazer

mudança no seu sistema de trabalho. O salário mínimo e o piso regional são para

muitas  pessoas  que  não  têm  carteira  de  trabalho  assinada  uma  referência  para

fixação  do  valor  do  seu trabalho,  da  prestação do  seu serviço,  da  atividade que

realiza  como  autônomo,  eventual  ou  temporário.  Há  várias  dimensões  de  efeito

econômico.

O último aspecto que destaco é a eficácia. Não podemos nos enganar. O fato de

termos  uma  lei  que  fixa  o  salário  mínimo  no  Brasil  não  quer  dizer  que  todo

trabalhador ganhe, no mínimo, um salário mínimo – sabemos que isso não é verdade.

Apesar de a Constituição garantir um salário mínimo, existem milhões de pessoas

que trabalham e recebem menos que isso. E algumas trabalham no setor público,

para Prefeituras. Poderemos fixar um piso regional aqui em Minas Gerais, o que não

significará que automaticamente os trabalhadores que não estão representados por

sindicato ganharão esse piso.

Ganharão se mantivermos uma ação sindical  contínua,  vigilante,  uma cobrança,

uma fiscalização permanente. Temos de cobrar do poder público e das organizações

para que isso aconteça. Temos de lutar  para implantar,  para manter  a política de

valorização e para que ele esteja efetivado. Já conquistamos o piso nacional para os

professores, mas até agora ele não foi implantado em muitos Estados. Depois de

conquistarmos a lei, temos de lutar para que ela vingue, o que não é fácil de ser feito.

Nossa luta é muito longa. Se não tivermos união, não conquistaremos essas lutas

gerais.  Só essa unidade que as centrais  estão  demonstrando em Minas  nos deu

oportunidade de fazer este evento de hoje e discutir com esta Casa uma iniciativa

deste  tipo.  Temos uma tarefa  muito grande,  mas ela  vale  a  pena porque produz

transformações que repercutem na qualidade de vida e no bem-estar da população,

em especial dos trabalhadores mais pobres. Está de parabéns a Assembleia, estão

de parabéns os trabalhadores das centrais pela iniciativa. Vamos à luta, porque a

jornada é longa. Vale a pena o sacrifício. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Neusa de Azevedo, para a sua exposição
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sobre o tema “Balanço da adoção do piso em outros Estados”.

Palavras da Sra. Neusa de Azevedo

Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes, boa tarde. Vejam em que circunstância

estou metida, pois me abandonaram na mesa, com tudo explicado. Particularmente,

estou contemplada pelo que ouvi na parte da tarde. Imaginem como estão depois de

ouvirem também tudo o que foi dito na parte da manhã. Vocês terão de ter um pouco

de paciência comigo. Vou tentar ser rápida e objetiva. Quero saudar os Deputados na

pessoa do Deputado Celinho do Sinttrocel. Este deve ser um momento de glória num

mandato legislativo, pois estar o dia inteiro nesse convívio é muito produtivo. Esta

plateia  é  muito  disciplinada,  principalmente  em  se  tratando  de  matéria  dessa

relevância, porque às vezes o Legislativo é cansativo. Não vou poder saudar meus

companheiros de Mesa que já se foram, mas quero pedir licença para saudar, com

muita franqueza e honestidade, os militantes sindicais que estão neste Plenário, pois

foi essa a minha história de vida. Fui militante sindical bancária no Rio Grande do Sul.

Hoje ando em outras tarefas, por outros caminhos, mas sempre digo que aprendi a

valorizar a pauta, a agenda dos trabalhadores na luta concreta do movimento sindical.

Nos tempos de hoje, em que as coisas estão um pouco diferentes, é muito legal,

muito estimulante e animador ver esta plateia aqui o dia inteiro. Não é barbada ouvir

pessoas falarem o dia todo. Meu abraço e meu reconhecimento a todos. Sinto-me

muito feliz por isso. Falaram até mesmo sobre a experiência do Rio Grande do Sul,

pois, por acaso, Quintino Severo, que falou em nome da CUT Nacional, é do Rio

Grande do Sul. Fiquei satisfeita com isso. O que poderia dizer em relação ao piso

regional? Acho que o assunto já foi muito bem encaminhado. Pela manhã, tive um

pouco de preocupação com algumas dúvidas, questionamentos e inseguranças, mas

agora  à  tarde  vejo  que  há  um  nível  de  maturação  e  de  encaminhamento  muito

tranquilo.  Não  tenho  dúvida  de  que  Minas,  daqui  a  pouco,  se  somará  a  outros

Estados e terá seu piso regional aprovado.

O que poderia dizer sobre o Rio Grande do Sul? Para minha felicidade, há, neste

Plenário, várias pessoas da minha geração, que poderão voltar comigo à 1999, pois

minha fala será a partir de uma experiência do governo Olívio Dutra, democrático e

popular,  de 1999 a  2002,  no  Rio Grande do Sul.  Era  sindicalista,  bancária  e,  no
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processo de composição política do governo, fui para a Secretaria do Trabalho, que,

na época, se chamava, Trabalho,  Cidadania e Assistência Social,  com toda pauta

sindical  na  cabeça.  Como  estão  gravando  este  evento,  assinei  autorização  para

publicarem minha fala, e devo ser justa com a história do governo do Rio Grande do

Sul. Nos três primeiros anos do governo Olívio, Tarcísio Zimmermann foi Secretário

do Trabalho, Cidadania e Assistência Social; depois, Deputado Federal, talvez alguns

dos senhores o conheçam; hoje, é Prefeito  de uma cidade importante no Estado.

Nesses três anos, fui Secretária Adjunta; e, no último, titular. Como estão gravando, é

bom que eu seja fiel à história.

Em 1999, tínhamos não no Rio Grande do Sul, mas em Minas e pelo País afora, um

desemprego brutal,  um processo bárbaro de desregulamentação do trabalho,  uma

desvalorização  vergonhosa  do  salário  mínimo,  e  um  processo  de  exclusão  e  de

miséria muito maior do que os nossos meninos e meninas da geração 90 para cá

podem recolher, ao lerem sobre a conjuntura do nosso país. Naquele momento, e não

se esqueçam de que a lei que autoriza os Estados a terem um piso regional é jovem,

de 2000, o Rio Grande do Sul, já em 2001, ou seja, exatamente um ano após, a

implantou.  Então,  não  tínhamos  e  não  podíamos  aproveitar  o  acúmulo  de

experiências; e vivíamos uma conjuntura social bastante adversa. No Rio Grande do

Sul,  além  do  desemprego  brutal  da  juventude  e  das  taxas  de  violência  muito

preocupantes,  não havia  o Bolsa Família,  o  Minha Casa, Minha Vida,  o Luz para

Todos, enfim, não havia todos os programas sociais que alcançam a parcela excluída

do nosso povo, que não é mérito desse ou daquele.

Não faço aqui uma fala sectária, acho que se trata de um processo de crescimento

e  de  padrão  civilizatório  neste  país,  mas  que,  concretamente  nos  últimos  anos,

podemos, de fato, falar dessas bandeiras como realidades. Como entendíamos isso,

por que era importante instituirmos o piso regional? Isso é um elemento em que há

pertinência. Ele era um elemento da disputa política que os trabalhadores faziam para

discutir o valor do trabalho em todos os seus aspectos. Ao discutirmos piso regional,

impulsionávamos  a  discussão  do  salário  mínimo,  da  desregulamentação  e

chegávamos exatamente no piso regional, naquela parcela mais fragilizada da classe

trabalhadora deste país. Por isso, não há que servir de argumento, não há que sair da
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boca de um trabalhador ou de uma trabalhadora a frase “como é que fica para pagar

uma doméstica?” Não é possível admitirmos isso. Precisamos ser radicais quanto a

isso.

No Rio Grande do Sul,  no processo cuja conjuntura tento apresentar  era muito

diferente e o desafio era muito grande, mas enfrentamos esse debate no interior da

classe trabalhadora. Os setores médios da classe trabalhadora tinham exatamente a

mesma  preocupação.  Se  conseguirmos  um  piso  muito  grande,  quem  pagará  a

empregada doméstica - aliás, a empregada doméstica é sempre o exemplo fatídico -

é a classe média. É constrangedor.

Hoje o Senador Requião foi muito feliz em sua fala pela veemência. Além disso,

resolveu neste Plenário o trato desse exemplo. Gostaria de dividir com os senhores

que tive oportunidade de almoçar com ele, nosso vizinho no Rio Grande do Sul, que

me cobrava os valores vigentes atualmente do piso regional nesse Estado. De fato,

considero-os constrangedores. Dizia-lhe que tem oito anos entre a implantação e a

guerra que fizemos lá - quase farrapa para a implantação daquele piso. Não poderia

responder-lhe. Tenho esperanças de que agora possamos retomar. Tão estratégico

quanto implantar o piso regional, que tem repercussões ricamente apresentadas aqui

e que hoje nem conseguimos detectá-las com clareza, porque como política pública

de Estado é jovem, ou seja, tem pouco tempo... Nem nós conseguimos falar e trazer

para os senhores e para nós mesmos todo o alcance que tem uma política pública de

Estado de instituir um piso regional mínimo que jogue para cima a renda das classes

menos favorecidas.

No Rio Grande do Sul, tínhamos ainda o viés – aliás, cada um tem de olhar com

muito  cuidado  para  o  seu  mapa  geopolítico  –  de  que  a  informalidade  e  a  baixa

remuneração  se  concentravam  especialmente  nas  mulheres.  Quando  se  refere  a

trabalho doméstico neste país – sabemos que há jardinagem, copa, hotel e que não

há mais empregada dentro da casa de alguém -, ainda se fala em mulheres. Com a

instituição do piso regional, impulsionou-se lá a organização dessas trabalhadoras.

Falávamos sobre mais de 300 mil empregadas domésticas que ganhavam o que o

empregador, eventualmente algum de nós, julgasse pertinente pagar.  Os óbices e

todas as opiniões que pudéssemos ouvir de qualquer ator social contrário ao piso
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regional foram fartamente desconstituídos. O problema da Presidência, do quebra-

quebra e da informalidade, todas as experiências... Para isso, 10 anos já é um tempo

razoável.

Todas  as  opiniões  contrárias  foram  aqui  desconstituídas.  Certamente  os

trabalhadores e as trabalhadoras de Minas não podem esperar que os empregadores

façam uma passeata e acolham com agrado e entusiasmo o aumento de qualquer

coisa que signifique remuneração do trabalho, porque é inerente a essa condição.

Não estou aqui  fazendo apologia  nem julgamento pessoal.  No entanto é inerente

essa  relação  capital  e  trabalho.  É  óbvio  que  precisamos  nos  mobilizar  como

trabalhadores e cobrar dos poderes constituídos. Os senhores têm aqui a felicidade

de ter a Assembleia Legislativa do seu Estado parceira, propositiva e acolhedora. Que

bom que assim seja.

Na mesma medida, é preciso que se cobre do governo estadual. Talvez por uma

circunstância  histórica  e  política  que  tivemos,  em  2001,  no  Rio  Grande  do  Sul,

tenhamos conseguido, em tão rápido tempo, implantar o piso regional, pois tínhamos

esse  acordo  nessa  interlocução  com  os  trabalhadores  e  o  Poder  Legislativo.  O

governo estadual,  ou seja,  o Poder  Executivo querendo implantar o piso regional,

entendendo-o como uma obrigação do Estado de ser indutor, de ter uma intervenção

positiva no sentido construtivo na distribuição da massa salarial naquele Estado. Além

disso, como um combate à exclusão e à pobreza e agregando a essa lei, que vira

política pública com vigor de lei – e isso não é um detalhe para nós que vivemos de

quatro em quatro anos mudando de ideia na aplicação de recursos públicos. Isso é

extremamente relevante. Por isso deixo algo para finalizar a minha fala.

Eu preparei, bonitinho, até porque não sou o Prof. Dedecca, que se manifestou com

uma fala calma, tranquila, racional e organizada, e também não tenho a veemência e

a experiência de tribuna do Senador Requião, por isso me organizei, mas não deu

tempo,  então  tive  de  me reorganizar.  Desculpem-me se  faltou  aqui  a  necessária

clareza.

Encerro dizendo a vocês que acredito que até no tom de qualquer sílaba que eu

pronuncio, por exemplo, se eu disser “boa tarde” ou se eu disser “BOA TARDE”, eu

tenho ali  força, tenho vida, tenho conteúdo, tenho ideologia. Minha geração sofreu
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muito com a ideia de que ideologia era um negócio ruim. E ideologia é ter  ideias

sobre as coisas, ter posicionamento sobre as coisas. Então essa é uma discussão

também  de  caráter  ideológico.  Qualquer  um  que  aqui  se  manifesta  não  fala

tecnicamente, porque não existe isso,  mas fala também ideologicamente.  Então é

preciso que disputemos, trabalhadores e sociedade, em Minas, com quem tem de se

disputar a discussão do piso regional, dentro de uma estratégia de construção, de

dignidade,  de  distribuição  de  renda,  de  remuneração  adequada  do  trabalho,  de

construção de justiça social. Isso, na minha modesta percepção, num ambiente mais

favorável, onde o esforço do Estado pode, sim, somar com um aporte de recursos e

de políticas inéditas neste país. Aqui eu estou sendo só histórica e tentando não me

posicionar  para lá  ou para cá,  embora eu mesma tenha dito  que isso é bastante

complicado.

Minas Gerais tem um encanto para nós gaúchos. Somos encantados por vocês,

porque somos muito de dizer, de gritar. Por exemplo, estamos lá comemorando os 50

anos da legalidade, e o Estado está uma loucura. Os mais velhos aqui presentes se

lembram do golpe, da ameaça de golpe, e Brizola era Governador. O Estado está em

polvorosa, e vocês têm um jeito calmo, tranquilo, um jeito mineiro de levar as coisas.

Então creio que, com esse jeito calmo, mineiro, vocês vão, em 2011, implantar o piso

regional, e há quem diga que estarão atrasados. Vocês poderiam levar uma novidade

para nos ajudar, e esta, para mim, veio da fala do Prof. Dedecca, a qual achei muito

interessante. Não vamos mais ficar reféns de fazer uma luta, uma mobilização, com

um  desgaste  imenso  de  energia  da  comunidade,  da  sociedade  como  um  todo,

aprovar uma lei  e  depois  quase perder isso,  pois muda o governante. Essa foi  a

nossa experiência. Nós quase perdemos o piso regional no ano passado; a lei quase

foi  revogada.  Olhamos com atenção toda a história,  o processo,  e foi  isso o que

aconteceu. Então quem sabe vocês podem aproveitar a sugestão do Prof. Dedecca e,

na lei em Minas, incorporar esse “link” do piso regional ao salário mínimo nacional,

que é outra discussão importante. De forma nenhuma, nunca podemos nos equivocar

e  colocar  o  piso  regional  com  sinal  de  vezes,  como  alguma  possibilidade  de

esvaziamento do salário mínimo nacional. Sessenta por cento das pessoas pobres

neste  país  que  recebem  hoje  algum  recurso  público,  algum  socorro  público,  em
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função  da  sua  condição  precária,  estão  vinculadas  ao  salário  mínimo  nacional,

inclusive o salário-desemprego. Então nunca podemos trabalhar na perspectiva da

substituição,  do  esvaziamento.  Mas  seria  muito  interessante  que  vocês

conseguissem. Tem de se trabalhar as faixas, e isso é a realidade de cada Estado. Lá

temos  quatro  faixas  também,  num  processo  de  discussão  com  trabalhadores,

empregadores, enfim, com todos os atores.

Mas, se vocês pudessem aqui inovar e colocar que a faixa nº 1 vai ser reajustada a

cada ano em 30% a mais, ou que vocês vão convencionar e conseguir aprovar, nesta

Casa, de acordo com a política nacional que hoje tem esse salário mínimo. E aí, vai

que eu venha para cá e ganhe as eleições, então não vou poder mudar isso. E vocês

farão história, porque ensinarão aos outros Estados como fazer disso uma política

pública de Estado que consiga realmente se manter, com efetividade, na vida dos

trabalhadores e das trabalhadoras.

Estou encerrando a minha exposição. Tentei me organizar, mas provavelmente eu

não disse a metade do que escrevi, pois é da minha natureza, escrevo e não olho.

Acredito que seja um pouco do jeito de lidarmos com a situação. Mas quero dizer-lhes

que  estou  muito  animada  novamente,  porque  vivemos  tempos  interessantes  em

alguns aspectos. Qualquer um de nós pode falar horas sobre o que é o processo de

inclusão social  deste  país  -  e  considero  isso  importante  -,  mas  também  vivemos

tempos de contradições  interessantes.  É  um bom tempo para  se  viver.  Só quero

encerrar dizendo que um dia, quando eu era bem mocinha – faz tempo – li um livro

que contava a história de uma mãe da Revolução Russa. Aquele livro foi um divisor

de águas na minha vida, na minha adolescência. Ele me fez pensar por que as coisas

eram assim;  por  que o  meu pai  tinha 5ha e  alguém  tinha  100ha.  Foi  lá  que os

questionamentos  começaram  a  surgir  na  minha  cabeça.  De  lá  para  cá,  venho

dedicando  minha  vida,  minha  energia,  na  sua  singeleza  e  nos  seus  limites,  à

construção de uma história de um mundo melhor, de uma história mais legal, de um

país, uma casa, um bairro e uma cidade mais legais.

Mas, nas andanças da discussão da igualdade, do socialismo, de uma sociedade

justa, também vejo muitas pessoas dizerem que isso acontecerá um dia. “Algum dia

eu  serei  fraterno,  parceiro,  companheiro  e  não  serei  sectário,  serei  mediador,
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somarei,  serei  humano  e  vou  construir  uma  sociedade  pacificada  e  mais  justa”.

Sempre combati essa ideia. Acredito que seja aqui e agora que temos de construir

isso entre nós. Faço essa reflexão, porque, para mim, é uma cobrança pessoal de

vida, de não ser sectária, de tentar não ser autoritária, dona da verdade. Vocês deram

um exemplo muito interessante como movimento sindical. Há meia dúzia de centrais

sindicais  aqui.  Nem sabia que havia tantas  centrais  em Minas  nessa convivência

bonita, fraterna e de classe. Precisamos ser parceiros e somar forças. E essa luta só

faz sentido se pudermos ser homens e mulheres mais parceiros, mais apaziguados e

amigos, caso contrário, nada fará sentido. Muito obrigada pela paciência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo, para sua

exposição sobre o tema “Implantação do piso salarial em Minas Gerais”.

Palavras do Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Quero  homenagear  todos  os  trabalhadores  aqui

presentes trazendo à  memória  o  grande Presidente dos  trabalhadores brasileiros,

Getúlio Vargas, o maior Presidente para os trabalhadores na história do Brasil, cuja

carta-testamento fará 57 anos no próximo dia 27. Vamos tomar este evento, então,

em  homenagem  ao  Presidente  Getúlio  Vargas,  lembrando  que  temos  aqui  uma

gaúcha, que conhecemos bem.

Quero  também  saudar  o  Deputado  Celinho,  já  meu  conhecido  –  fomos

companheiros de partido e militamos juntos. Eu sabia que um dia você chegaria a ser

Deputado – veio como suplente e chegou a Deputado, para valer. Felizmente, hoje

temos dois grandes Deputados sindicalistas em Minas, que estão se destacando e

mostrando que, quando um sindicalista se elege, pode fazer um grande mandato. Sei

que,  de  imediato,  o  Deputado  Celinho  já  foi  trazendo a  proposta  do  piso  salarial

regional  à  discussão e  ao debate.  Você está de  parabéns,  especialmente por  ter

conseguido juntar aqui todas as centrais sindicais, coisa que não víamos há muito

tempo. Geralmente há embates nas eleições do sindicato em Ouro Branco e Ipatinga,

mas hoje vemos uma coisa inédita: todas as centrais unidas em um só objetivo.

Quero  lembrar  que  o  governo  de  Minas,  com  o  Governador  Anastasia,  está

totalmente empenhado na geração de emprego de qualidade, tanto é que a primeira

ação desse governo foi criar a Secretaria de Trabalho e Emprego, que não existia.
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Isso quer dizer que é nova essa Secretaria de que sou Secretário Adjunto e cujo

titular  é o Deputado Carlos  Pimenta,  também do PDT, que não pôde comparecer

porque estamos participando também das conferências sobre trabalho  e emprego

decente, assunto sobre o qual gostaria de falar um pouquinho logo mais.

Mas Minas vive um “boom” em sua economia. Se fôssemos um país, seríamos o de

maior  crescimento. Pensem bem: o PIB de Minas cresceu mais do que o PIB da

China. Não sei se vocês viram a pesquisa do IBGE divulgada ontem, mas a Região

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH - está com o menor índice de desemprego

dos últimos 10 anos e o menor de todas as Capitais, chegando a quase 5%, o que

representa quase o pleno emprego. Então, podemos ficar muito felizes. Mas é certo

que ainda há muito a ser feito, como é o que estamos fazendo no âmbito do governo,

gerando emprego por meio da qualificação profissional. Hoje acontece o contrário do

que acontecia  antes,  quando havia  trabalhadores querendo trabalhar  e não havia

vagas; hoje, as pessoas vão praticamente atrás dos trabalhadores. Mas muitos não

conseguem empregos  melhores porque lhes  falta  qualificação.  Assim,  esse é  um

compromisso nosso. Estamos fazendo uma grande escola de qualificação no CPPT-

Gameleira,  para  a  construção  civil,  e  estamos  fazendo  parceria  com  o  governo

federal, por meio do Planseq, para qualificar mais e mais trabalhadores. Ou seja, é

uma obsessão do Governador gerar empregos, e empregos de qualidade. E vamos

fazer  isso  porque  não  é  possível  que  haja  gente  querendo  trabalhar  e  empresa

querendo empregar e não darmos espaço para os trabalhadores se qualificarem.

Há  pouco  realizamos  vários  cursos  em  Ouro  Branco,  e  foi  impressionante  a

demanda  das  pessoas.  Importante  ressaltar  que  essas  pessoas  estavam  todas

inseridas no mercado do trabalho. Não se tratava de um curso apenas para dar um

diploma para  as  pessoas,  como já  aconteceu  no  passado,  quando se  fazia  uma

qualificação profissional em uma cidade que tinha um hotel e, de 30 camareiras, uma

era contratada e o resto tinha de sair da cidade para arrumar emprego. Não é assim;

hoje estamos fazendo parcerias com os profissionais e com os donos de empresas

para inserir essas pessoas no mercado de trabalho.

Em  relação  ao  piso  salarial  mínimo,  o  governo  está  participando  dos  debates:

temos participado de todas as reuniões e estamos totalmente envolvidos na pesquisa.
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Sabemos que é um assunto difícil  de discutir,  com prós e contras, mas sabemos

também que é importante que ele seja discutido.

O Estado está se colocando à disposição. Inclusive encontra-se aqui a Marilena

Chaves, Presidente da Fundação João Pinheiro, um dos grandes centros de pesquisa

do Estado, à disposição para pesquisar. Ressalto aqui a importância dessa discussão

para o Estado. Estamos realmente tão envolvidos que o Governador destacou para

acompanhar  tudo,  pessoalmente,  nada  mais  nada  menos  que  o  nosso  Vice-

Governador e ex-Presidente desta Casa, o ex-Deputado Alberto Pinto Coelho, que já

participou da reunião da Rede Mineira do Trabalho que foi criada e do fórum sindical,

juntamente com o Estado.

Portanto gostaria de deixar bem claro que temos de fazer uma grande pesquisa, um

grande debate,  e saber da realidade de Minas.  Isso é até bom. Pensem bem, se

colocarmos,  ao  lado  dos  trabalhadores  a  Assembleia,  o  governo  de  Estado,  a

academia,  o  Dieese e o  IBGE,  todos levantando a  realidade para a  implantação,

seguramente será um dos maiores termos de unidade que haverá em Minas de um

projeto econômico para levantar a verdadeira situação de Minas Gerais. Faremos,

sim, um diagnóstico. Pesquisaremos para saber se é viável ou inviável; quem será

prejudicado e quem não será; e veremos os impactos a favor e os impactos contra.

Não podemos fazer de qualquer maneira um projeto que depois será aprovado, mas

que não poderá ser implantado porque estará longe da realidade. Sabe, Celinho do

Sinttrocel, sei dos trabalhadores que também estão fazendo esse trabalho e que as

propostas são sérias.  No entanto ainda falta  um envolvimento  maior  de  todos os

segmentos da sociedade, e o primeiro passo está sendo dado hoje, aqui. Repito, o

primeiro passo foi dado hoje, aqui, onde os trabalhadores, de forma unida, todas as

centrais  sindicais,  empresários,  a  Faemg e  outros,  têm  participado  das  reuniões.

Como a companheira gaúcha falou aqui, ficar o dia inteiro ouvindo termos técnicos e,

às vezes, política não é fácil. Eu mesmo, em alguns momentos, não entendi. Isso

mostra que as pessoas que estão aqui são pessoas sérias e imbuídas na defesa dos

trabalhadores.

A posição  do  governo  é  bem  clara.  Tudo  que  for  a  favor  dos  trabalhadores

estaremos  defendendo.  O  governo  será  participativo  e  não  ficará  omisso  nessa
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questão.  Não  é  uma questão  ideológica.  Queremos  fazer,  quem  sabe,  o  melhor

projeto de piso regional mínimo do Brasil. Pelo que vi em seu trabalho, pela unidade

que  conseguiu  trazer,  reunindo  aqui  governo,  empresários,  Fiemg,  Faemg  para

discutir,  tenho certeza  de que,  mais  uma vez -  e  me desculpem os  gaúchos,  os

paranaenses -, você está nos ajudando aqui. E estamos pegando o que tem de bom

e de ruim dos outros Estados, o que nos ajudará a fazer um grande projeto. Tenho

certeza de que faremos aqui um dos maiores projetos de salário mínimo regional do

País. Que seja bom para os trabalhadores, os empregadores, para o governo, para a

sociedade e, principalmente, para Minas Gerais, para a economia, para o povo de

Minas Gerais, para o crescimento econômico do Estado, que vem crescendo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para dizer que já coloquei a nossa posição.

O governo está participando e continuará participando ainda mais, porém também

estamos em outro projeto. Então gostaria de fazer um apelo à plateia para que se

envolvesse mais, junto com a OIT, na Conferência Estadual de Trabalho e Emprego

Decente.  Trata-se  de  um  debate  que  está  sendo  feito  com  a  Organização

Internacional de Trabalho - OIT -, junto com os trabalhadores. E conseguimos fazer

uma comissão tripartite,  governo do Estado,  governo federal  e  trabalhadores,  por

meio de todas as centrais sindicais que participam e empresários. Então colocamos

todos na mesma mesa para a organização da Conferência Estadual de Emprego e

Trabalho Decente, Fiemg, Faemg, junto com a CUT, MST, CTB, governo de Estado e

governo federal.

Falarei bem rapidinho. O apelo que está faltando ainda é de uma mobilização maior.

Já fizemos duas conferências, inclusive hoje fizemos a de Varginha e ainda faremos

mais  uma.  Serei  bem  sucinto.  Trabalho  decente  é  compreendido  como  trabalho

produtivo,  adequadamente  remunerado,  exercido  em  condições  de  liberdade,

equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Ela se apoia nos quatro

objetivos  da  OIT:  respeito  às  normas  internacionais  do  trabalho;  promoção  do

emprego de qualidade; extensão da proteção social; e o diálogo social. Não vou falar

do marco institucional, que estamos discutindo no Brasil desde 2003. A prioridade do

Plano Nacional de Trabalho Decente é gerar mais e melhores empregos, erradicar o

trabalho escravo e infantil e fortalecer os atores tripartites. Estou apenas fazendo um
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resumo, porque quero convidá-los para que se envolvam mais nesse projeto. Vários

eixos  temáticos  estão  sendo  discutidos  nas  conferências:  princípios  e  direitos  -

igualdade  de  oportunidades  e  de  tratamento  para  jovens,  mulheres  e  negros;

negociação coletiva;  saúde e segurança no trabalho;  e política  de valorização do

salário  mínimo;  proteção  social  -  prevenção  e  erradicação  do  trabalho  infantil,

prevenção e erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas; informalidade;

e migração para o trabalho.

Parece que essas coisas não existem mais em Minas, mas existem. Ontem mesmo,

foram descobertos em Divinópolis trabalhadores que moravam dentro de um motel

abandonado,  sem  ter  sequer  água  encanada  e  vivendo  praticamente  como

trabalhadores escravos. Outro eixo temático é trabalho e emprego, abrangendo, entre

outras  coisas,  cooperativas e empreendimentos  de  economia  solidária e emprego

rural.

Não  somos  nós  do  governo  de  Minas  que  inventamos  essa  Conferência  de

Trabalho e Emprego Decente.  É uma orientação da Organização Internacional  do

Trabalho em vários países. Eles convidaram Minas para participar, e prontamente nos

dispusemos a criar um grupo.

Outro eixo é o fortalecimento dos atores tripartites. É mais ou menos o que estamos

fazendo aqui, trabalhadores, empregadores, governo e outros setores conversando. É

isso que será discutido na conferência, como organizar as comissões tripartites. Isso

interessa  a  todos,  e  precisamos  estar  presentes.  Vamos  fazer  a  1ª  Conferência

Estadual de Trabalho e Emprego Decente nos dias 6 e 7 de outubro. Participarão 300

delegados eleitos nas conferências regionais. Quero convidar vocês para participar

dessas  conferências,  que  serão  realizadas  em  diversas  regiões  do  Estado,  com

objetivo  de  promover  a  discussão  do  tema  trabalho  e  emprego;  subsidiar  a

formulação de uma política nacional  de trabalho decente;  subsidiar  a proposta de

atualização do plano nacional; e subsidiar a proposta de criação da agenda em Minas

Gerais para discutir o trabalho e emprego – saúde do trabalhador, tráfico de pessoas,

trabalho infantil, salário injusto e perseguição no trabalho. Fazem parte da comissão

organizadora 30% do governo,  30% dos empregadores,  30% dos trabalhadores e

10% de  outras  organizações.  Pelo  governo,  são  todas  essas  Secretarias  com  a
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Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais; pelos

empregadores o Sicepot, a Fiemg, a Fecomércio, o Sebrae, a Ocemg, a Fetcemg e a

Siamig. Pelos trabalhadores a CTB, a Fetaemg, a CUT, o MST, a Força Sindical, a

UGT, a Nova Central Sindical e a CGTB. Esse coletivo tem discutido as propostas e

organizado as conferências. Já fizemos a conferência de Araxá e hoje fizemos a de

Varginha.  Nossa  expectativa  era  contar  com  a  presença  de  300  pessoas,  mas

infelizmente têm comparecido apenas cerca de 150 a 200. Pedimos às centrais dos

trabalhadores  para  mobilizarem  mais  gente,  pois  o  tema  é  muito  interessante  e

importante. Minas não pode ficar de fora de uma discussão que está sendo feita no

Brasil  inteiro, junto com a OIT e com um número pequeno de representantes dos

trabalhadores. É um apelo que faço a vocês. Já conversei com o Rogério, com o

Miranda, com o pessoal da CUT e da Fetaemg. Serão realizadas várias conferências

em que serão discutidas as propostas e a agenda de Minas Gerais sobre o trabalho

decente.

Temos também o apoio da Assembleia, do Ministério Público do Trabalho, da OIT,

da Secretaria de Estado da Casa Civil,  da Fundação João Pinheiro, do IBGE e do

Dieese. Todos os segmentos estão envolvidos nessa ampla discussão, é uma coisa

inédita, todos os setores discutindo a questão do trabalho e emprego decente com o

governo do Estado e com as outras entidades de Minas Gerais.

É disso que queremos que vocês participem. Realizamos as conferências de Araxá,

no dia 12 de agosto; hoje, acabamos de fazer, ligaram avisando que finalizaram a de

Varginha. Mas, na próxima semana, teremos a conferência de Governador Valadares.

É um tema importante, e por enquanto há 120 pessoas inscritas. A média é 300.

Então peço a vocês que têm braços das suas centrais na região da Zona da Mata ou

do Rio Doce que se mobilizem para a conferência de Governador Valadares. Dia 16,

haverá  a  conferência  em  Montes  Claros  e  dia  30,  em  Belo  Horizonte.  De  cada

conferência, sairão 60 delegados, sendo 18 trabalhadores, 18 do governo, 18 dos

empregadores  e  6  do  terceiro  setor.  Esses  delegados  participarão,  como

representantes,  da  conferência  estadual,  que  elegerá  os  delegados  para  a

conferência nacional, aliás, não apenas os delegados, mas principalmente propostas

para a conferência nacional, no próximo ano, em Brasília.
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Aí está o calendário, com o qual queria finalizar minha apresentação. Não deixem

de  participar.  Essa  questão  do  piso  poderá  ser  discutida  na  conferência  com  o

pessoal do interior.  Imaginem a gente mobilizando todo o Estado. Era sobre essa

ação que queria falar.  Há várias outras  ações.  Estamos organizando 12 feiras  de

economia popular solidária, em Uberlândia, Valadares e por aí. Estamos trabalhando

com o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária, onde o segmento cresce

muito.  Quem  estiver  interessado  poderá  pegar  comigo  as  datas  da  feira,  que

culminará,  nos  dias  5,  6  e  7  de  dezembro,  com  uma grande  feira  da  economia

solidária aqui na Praça da Assembleia.

Finalizando,  Deputado  Celinho,  volto  a  repetir,  contem  conosco.  Usaremos,  por

meio do Vice-Governador, da Secretaria de Trabalho e Emprego, do nosso Secretário

Carlos Pimenta e do Governador Anastasia, toda a estrutura do Estado para fazer

esse  grande  debate,  esse  grande  levantamento  sobre  a  implantação  do  piso.  O

Estado  não  faltará  a  essa  discussão.  Estamos  participando  da  realização  deste

evento. Participamos hoje deste debate, que é o marco zero. Daqui para frente a

coisa tem de andar. Podem ter certeza de que essa questão é tão importante para

nós que o Governador e o Vice-Governador estão articulando o fórum sindical, que

está  sendo criado -  na  próxima semana será convocado -,  e  a Rede Mineira  do

Trabalho. Todos vocês estão de parabéns por  ter  nos ouvido desde cedo. Vamos

agora para o debate. Saúde e alegria. Viva todos os trabalhadores. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, o Sr. Gilson Luiz Reis, para a sua exposição

sobre o tema “Implantação do piso salarial em Minas Gerais”.

Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis

Boa tarde a todos e a todas. Vou falar daqui mesmo, ao lado do meu companheiro

Celinho, o qual cumprimento por essa iniciativa. A minha presença nesta Mesa é a

presença das seis centrais sindicais, CTB, CGTB, CUT, Nova Central, Força Sindical

e UGT.

Constituímos um fórum há aproximadamente 6 meses. Ao longo desse período,

debatemos, quase semanalmente, o tema do piso. Ao final desse processo, estamos

aqui  representando  esse  conjunto  de  entidades.  Sinto-me  muito  honrado  por



416
____________________________________________________________________________

representar as várias centrais sindicais e o conjunto do movimento sindical mineiro

neste importante debate, nesta tarde, aqui, em Belo Horizonte.

Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer parte desta Mesa para

expor um pouco do que pensamos, bem como para agradecer a confiança de todos

os  companheiros  de  luta.  Companheiras  e  companheiros,  como  eu  disse

anteriormente,  ao  longo  dos  últimos  meses,  aprofundamos  o  debate,  reunimos

informações e dados importantes  a fim de fazermos uma discussão em um nível

elevado. Muitos desses dados foram construídos e adquiridos pelo Dieese.

Gostaria de cumprimentar a companheira Fatinha, que deve estar aqui também. Em

todos os momentos, ela não mediu esforços para construir dados e questões que

certamente farão valer a nossa opinião e o nosso processo de discussão. A Fatinha

está aí. Muito obrigado, Fatinha. Uma salva de palmas para a Fatinha.

Temos aqui muitos números, dados e questões. Todavia, penso que o debate do

piso - para além da discussão técnica de números, dos quais dispomos e os quais

iremos apresentar  no devido momento,  na  devida hora – é uma questão política.

Portanto, na minha fala, tratarei de uma questão política, de forma política, porque, se

formos analisar os números, poderemos discutir aqueles positivos para nós, para o

capital e para outros setores. Assim sendo, às vezes, poderemos elevar determinados

números para tentarmos descaracterizar outros números. Como não podemos tratar

este  debate  como  uma  questão  de  números,  vamos  tratá-lo  como  uma questão

política.

Apresentarei  aqui  pelo  menos  cinco  preliminares  que  acho  importantes  e  que

determinam a nossa ação política. Em primeiro lugar, cito a unidade das centrais, a

unidade do movimento sindical mineiro em torno dessa proposta. Ela é decisiva para

a nossa vitória. Quanto a isso, penso que todas as centrais, ao longo desso processo,

umas mais, outras menos, estão imbuídas na construção de um projeto único, de

uma proposta única que vimos construindo ao longo de horas e horas de debate.

Então,  a  unidade  do  movimento  sindical  me parece  ser  um  dos  elementos  mais

importantes  da luta política brasileira -  não da luta mineira.  Temos participado de

debates  ao  longo  dos  últimos  meses  e  temos  clareza  de  que  a  pauta  dos

trabalhadores  está  meio  paralisada,  seja  no  Congresso  Nacional,  seja  em  Minas
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Gerais.  Essa  unidade  é  decisiva  para  colocarmos  em  evidência  a  nossa  pauta

sindical. Queria registrar, em primeira ordem, essa questão.

Em segundo lugar, gostaria de registrar o debate político. Já se falou sobre isso ao

longo do dia. Esse projeto foi apresentado a esta Casa em 2002, depois em 2006, e

agora  em 2010  pelos  companheiros  Celinho e  Rogério  Correia.  Ora,  há  10  anos

tentamos criar um espaço de discussão no Legislativo mineiro e em outros espaços

de debate, e não conseguimos. Desse modo, penso que hoje, dia 26 de agosto, é um

dia histórico para Minas Gerais, porque, depois de 10 anos, conseguimos ocupar a

Casa do povo e dos trabalhadores, a Assembleia Legislativa, para debater um tema

de interesse da grande maioria do povo de Minas Gerais, que é um povo trabalhador.

Então, podemos destacar essa questão, visto que um tema como esse, que começou

a ser discutido em outros Estados no início de 2000, só depois de 10 anos é discutido

em Minas Gerais. Isso, para nós, é importante, e esta audiência pública é um marco

em nossa batalha. Quero, mais uma vez, agradecer ao Celinho a convocação desta

audiência pública para a realização deste seminário.

Terceira  questão,  trata-se  de  um  projeto  de  iniciativa  popular.  Há  o  projeto  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto do Deputado Rogério Correia, mas também

se  construiu  um  projeto  de  diálogo  com  outros  setores  da  sociedade,  com  o

Movimento dos Trabalhadores Rurais  Sem Terra,  com o movimento da juventude,

com  o  movimento  de  mulheres,  de  negros.  Os  vários  movimentos  com os  quais

debatemos ao longo desses últimos meses também foram aderindo a essa proposta

de construção de um projeto que pudesse ser popular. Um projeto popular que não

ficou só no nome de popular, mas que foi às ruas, às praças, para pegar assinatura,

fazer o debate, fazer a discussão com centenas de milhares de pessoas em todo o

Estado  de  Minas  Gerais.  Ele  é  popular,  porque  conseguiu  construir,  com  esse

movimento dinâmico e bastante diverso, uma proposta única, e conseguiu dialogar

com o conjunto da sociedade de Minas Gerais. E é lógico que continuaremos esse

debate a partir desta audiência, porque essa luta somente está começando. Ou seja,

é preciso muito mais esforço por parte do movimento sindical, do movimento social

como um todo, do movimento popular, porque a batalha não está vencida. Vencemos

uma parte da batalha, mas certamente precisaremos de muito mais luta, esforço e
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unidade para conquistar esse nosso objetivo.

Uma quarta questão que parece importante e é política é que a construção dessa

proposta popular,  como disse anteriormente,  não se restringiu a uma proposta no

campo  popular;  ela  também  se  ampliou.  E  o  nosso  movimento  foi  capaz  de

reconhecer que, se ficássemos somente no nosso campo, poderíamos ficar isolados

nessa batalha em Minas Gerais. Nesse sentido procuramos o Secretário de Trabalho

e fizemos a discussão com a Secretaria; procuramos o Governador de Minas Gerais,

apresentamos  a  proposta  e  discutimos  com  ele;  procuramos  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa, apresentamos a proposta e a discutimos. Buscamos setores

empresariais  e  pudemos  realizar,  ao  longo  de  mais  de  dois  meses,  reuniões  na

Assembleia Legislativa em que expusemos os nossos pontos de vista. Então, para

além  da  construção  do  movimento  popular,  também  tivemos  a  capacidade  de

aglutinar outros setores, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público,

na  construção  dessa  proposta.  Então  é  também  uma luta  política  para  expandir,

aumentar a nossa capacidade e a capilaridade da nossa discussão em torno desse

projeto.

Uma quinta questão que me parece importante é a política. Lembro que estava na

CUT nacional no final dos anos 90, nos anos 2000, e havia o debate sobre o salário

mínimo. Dizia o governo Fernando Henrique Cardoso que não poderíamos ter  um

salário maior - e o salário não chegava a US$70 -, porque, se o salário ficasse acima

de  US$70,  quebraríamos  o  Brasil.  Lembro  que  a  bandeira  nossa,  do  movimento

sindical, em 1º de maio de 1998, 1999, era o piso em cima de um salário de US$100.

Essa era a nossa bandeira de luta. E diziam que seria impossível que o Brasil fosse

construído, porque a economia não permitia. Havia os problemas regionais, locais, do

Nordeste,  essa  coisa  toda,  e  não  poderia  executar-se  uma  política  salarial  para

recompor a capacidade de compra do trabalhador brasileiro.  Ora, hoje temos uma

política de salário mínimo que recompõe a inflação, a produtividade, e o piso salarial

no Brasil chega a mais de US$350. Esse dado é para demonstrar como isso é de

natureza política. Se os trabalhadores ganham, não ganham muito, porque, em que

pese o fato de a política do salário mínimo instituída no Brasil ajudar a avançar no

salário,  sabemos  que  ele  é  insuficiente  para  satisfazer  a  necessidade  dos
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trabalhadores  brasileiros  em termos  de moradia,  saúde,  educação,  etc.  Mas  vem

avançando  ao  longo  desse  período.  Afirmo  que  o  salário  mínimo,  mesmo  nas

condições  em  que  está  hoje  -  poderia  ser  muito  maior  -,  foi  uma  conquista  dos

trabalhadores. Mesmo assim, a classe empresarial não queria, pois, como eu dizia,

se uma parte ganha, a outra pode perder um pouco. Infelizmente, o setor empresarial

brasileiro,  em  muitos  aspectos,  não  quer  ceder  um  milímetro  para  a  classe

trabalhadora brasileira.  Esse tem sido um exemplo que temos vivido ao longo da

história.

Muito  bem,  pessoal.  Feita  essa  preliminar,  penso  que  algumas  questões

mereceriam  algum  aprofundamento  da  nossa  parte.  Tinha  preparado  algo  mais

aprofundado,  inclusive  para  desfazer  alguns  mitos  aqui  construídos  ao  longo  do

debate. Primeiramente, Minas Gerais é o terceiro PIB do País, com um montante de

R$280.000.000.000,00, valor, portanto, suficientemente capaz de absorver não só um

piso regional, mas também a expansão salarial do nosso Estado. Esse PIB mineiro,

de que estamos falando, vem, ao longo dos últimos cinco anos, sendo maior do que o

nacional. Ora, se é possível absorver do salário mínimo nacional esses reajustes, que

vêm sendo efetivados, que abrangem a inflação mais o PIB, penso que, em função da

qualidade e do aumento do PIB mineiro, também poderíamos pensar que, além do

piso, poderíamos ter uma política de inclusão aqui, em Minas Gerais, para além do

piso e também da produtividade. No ano de 2010, o PIB cresceu 10,9%. Então, todos

os dados apontam uma situação em que o PIB mineiro é muito maior do que PIB

nacional,  portanto  com  muito  mais  capacidade  de  absorver  esses  reajustes  que

temos aqui. Esse é um dado oficial do governo.

O segundo dado oficial, peguei todos eles para não falarem que estamos falando

coisa  que não é  da  natureza  daqueles  que  dizem,  consta  de  um  documento  da

Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais – Fiemg. É lógico que é um dado

longo, que vem falando sobre a economia mineira, da situação que ela vive, mas,

entre todos, é importante falar sobre o crescimento da indústria mineira nos últimos

cinco, seis anos. Novamente é demonstrado que todo o crescimento dela é superior à

média nacional, chegando ao ano de 2010 a um aumento de 12,2% a sua expansão.

Todos os dados demonstram que a produção da indústria mineira é superior à média
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nacional. Resgatando dados oficiais do setor empresarial, os dados dão conta de que

é possível recompor esse salário em melhores condições.

Trarei agora alguns dados da Faemg, da agricultura mineira, retirado do relatório do

mês de maio, apresentado pela entidade. Nosso amigo falará em seguida. Tive a

oportunidade de ouvir recentemente, na posse da diretoria, a eloquente posição do

sindicato,  que falou  da  expansão  da  agropecuária  mineira  no  último período.  Se

pegarmos os últimos 10 anos,  veremos que há um crescimento extraordinário  na

indústria  mineira.  Dados  apresentados  pela  própria  Faemg,  por  exemplo,  no

agronegócio,  diz  que  houve  um  crescimento  de  11,58% nesse  último período.  O

tempo é pequeno para aprofundar, mas os dados são oficiais e podem ser obtidos na

própria entidade.

Também na área do comércio, ocorre em Minas Gerais uma expansão. O Estado

cresceu,  nos  últimos  cinco  anos,  76,5%,  enquanto  o  comércio  nacional  cresceu

35,8%. São dados oficiais  coletados pelos empresários que organizam o setor do

comércio.

Portanto o que temos aqui, companheiros? A indústria, a agropecuária, o comércio

estão  todos  em  expansão,  acima da  média  nacional.  Enquanto  somos  a  terceira

maior economia do País, o salário praticado em Minas Gerais é o 11º. Então, há uma

contradição profunda em relação aos dados oficiais e a política desenvolvida ao longo

desses últimos períodos.

Além dessas questões, é discutido, por exemplo, que em Minas Gerais temos uma

diversidade  regional,  portanto  seria  impossível  o  Estado  de  Minas  Gerais  ter  a

capacidade de implementar um piso unificado, em função da pobreza dos Vales do

Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. Ora, dados coletados, podemos dizer, em

todos os Estados do País que têm o piso, são dados oficiais, por exemplo do Sul

fluminense, equiparam-se aos das regiões mais pobres do Estado de Minas Gerais.

Com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Belford Roxo,

ocorre da mesma forma. Em Santa Catarina, a região serrana de Anita Garibaldi, São

Joaquim e vários Municípios tem o mesmo perfil do PIB relativo a Minas Gerais.

Em  São  Paulo,  na  microrregião  de  Franco  da  Rocha,  que  envolve  vários

Municípios; no Paraná, regiões Norte, Noroeste e Sudoeste; e no Rio Grande do Sul,
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regiões Sudoeste e Centro-Ocidental, a situação também se equipara à das regiões

mineiras. Visitei o Paraná, Estado onde o piso é muito maior que a média dos outros

Estados do Brasil e onde há profunda diversidade regional.

Não há razão, do ponto de vista mesorregional e microrregional, que justifique a

não implementação do piso no nosso Estado. Dizer que a pobreza do Jequitinhonha

inviabiliza a nossa posição não é verdade. A posição é política, porque o agronegócio

também se expande para outras regiões. Em Capelinha, há café; de Diamantina até o

médio Jequitinhonha, há plantação de eucalipto. Vemos o crescimento dos Municípios

mineiros. Bocaiúva, que fica no Norte de Minas, região pobre, foi a cidade que mais

cresceu  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Portanto,  não  há  justificativa,  em  hipótese

alguma,  para  considerar  as  microrregiões  elemento  decisivo  para  impor  a  não

implantação do salário.

Companheiros e companheiras, travamos uma luta há anos no Brasil: vincular o

salário  à  valorização  do  trabalho.  O  elemento  decisivo  capaz  de  recompor  a

economia mineira nesse período de crise, especialmente a partir  de 2008, são as

políticas com o Bolsa-Família, do Presidente Lula, que destinou recursos importantes

a grande parcela  da  população,  e  o  salário  mínimo,  que foi  capaz de retomar  a

economia  interna  do  nosso  país,  colocando  o  mercado interno  em  condições  de

superar  a  crise.  Se  Minas  quer  se  posicionar  diferentemente  de  outros  Estados

brasileiros que permanecem impossibilitados de manter a uniformidade das regiões,

deve construir um piso regional. Somente assim sairemos das várias Minas, cantadas

em  verso  e  prosa  por  Guimarães  Rosa.  Minas  precisa  estabelecer  políticas

comerciais,  industriais,  de  investimento,  para  desenvolver  as  regiões  que  ainda

apresentam  dificuldades.  Portanto,  o  salário  tem  essa  capacidade  de  valorizar  o

trabalho e as condições de vida do trabalhador.

Na abertura dos trabalhos, o Presidente da Assembleia Legislativa disse que serão

realizados seminários para discutir  o  combate  à miséria em Minas Gerais.  Isso é

fundamental. Concordamos com ele e com a Presidente Dilma, que está discutindo

esse assunto em todo o País com o setor mais miserável. Para combater a miséria,

não há remédio melhor que valorizar o trabalho, dar dignidade ao trabalhador, que ao

final  do  mês  pode  ter  sua  carteira  assinada  e  um  salário  digno  para  comprar
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alimentos e melhorar a sua vida. Se é verdade que o governo de Minas Gerais e o

Presidente da Assembleia estão discutindo esse tema com seriedade - e acredito que

estejam -, devemos ter como centro das discussões a efetivação do piso regional.

Para  concluir,  gostaria  de  citar  os  projetos  dos  Deputados  Celinho  e  Rogério

Correia. Agora, teremos aqui na Casa o projeto de iniciativa popular. Como dito por

outras pessoas, esse não é um projeto do governo, da Situação ou da Oposição, das

centrais, dos empresários ou de segmentos da sociedade, e sim do povo de Minas

Gerais, que busca, nessa parte da história, recompor parte de uma demanda social

reprimida.

Portanto,  espero que esta Casa inicie  os  debates  para que tenhamos  o  menor

prazo possível para terminar esta discussão e aprovar esse piso depois de 10 anos

de paralisação.  Parabéns  a  todos  os militantes  e  que possamos  ir  à  luta  para  a

construção desse movimento. Com certeza, vamos colher frutos a partir da votação

dessa proposta. Vamos à luta!

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao último expositor, quero convidar os

representantes sindicais das centrais a encaminharem o projeto de iniciativa popular

para ser  protocolado na Secretaria  da Casa.  Paralelamente,  quero convidar  o Sr.

Marcos de Abreu e Silva,  para sua exposição sobre o tema “Implantação do piso

salarial em Minas Gerais”.

Palavras do Sr. Marcos de Abreu e Silva

Boa  tarde  a  todos.  Gostaria  de  começar  minha  exposição  dizendo  que  aqui

represento a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entidade sindical que,

como tal, representa os empregadores do setor ou, melhor dizendo, a categoria de

agricultores e pecuaristas, grandes, pequenos ou médios. Na verdade, todos que têm

empregados  integram  a  nossa  categoria.  Portanto,  seja  a  economia  familiar,  que

também tem empregados,  sejam médios ou  grandes produtores  e  empregadores,

estou aqui representando-os. De início, gostaríamos de cumprimentar a Assembleia

por trazer a debate um tema de tamanha relevância, sobretudo porque ele é concreto

e precisa ser enfrentado por nós. Efetivamente, é um tema que faz parte do processo

político brasileiro.

Trouxe  aqui  algumas  transparências  para  fazer  algumas  considerações,  mas



423
____________________________________________________________________________

gostaria, antes, de falar que o setor da nossa categoria empresarial é extremamente

diversificado. Temos setores que têm uma dependência enorme da mão de obra e

outros  que  não  a  têm.  Vou  dar  exemplos  dos  dois  extremos.  A cafeicultura  e  a

pecuária extensiva. Um setor tem um quadro de empregados extremamente grande e

outro  tem  um  quadro  extremamente  pequeno.  Então,  as  circunstâncias  para

discussão desse tema variam muito de uma classe para outra. Isso é importante,

porque  a  categoria  que  representamos  tem  facetas  diferenciadas  em  relação  a

conveniências e inconveniências do piso salarial regional.

Temos algumas sugestões a fazer. Temos, por princípio, que todo produtor rural não

teme elevar a renda do cidadão, seja ele trabalhador ou não. Isso porque a renda do

cidadão é um mercado para  quem produz alimentos.  Não há temeridade,  receio,

oposição  radical  a  qualquer  coisa  que  aumente  o  salário  do  trabalhador  ou  do

cidadão de modo geral. É muito importante assinalarmos isso, porque não temos tal

nível  de  preocupação  radical,  ou  seja,  se  devemos  ser  oposição.  Não  há  isso.

Efetivamente, queremos que o segmento econômico brasileiro se desenvolva com

harmonia e, tanto como o setor profissional, tenha chances efetivas de prosperidade,

de forma harmônica e justa. Nosso processo não se dá fora disso.

Em colaboração ao debate, que é democrático e objetivo, todos nós que temos

responsabilidade  num  ambiente  sindical  queremos  somar  conhecimentos,  ideias,

preocupações e, até mesmo, argumentações racionais, para que todo tipo de solução

que envolva  nossos interesses,  de trabalhadores e de empresários,  seja racional,

positiva e ajude no desenvolvimento do País e de nossas próprias categorias.

Sr. Presidente, gostaria de focalizar que avaliamos, apenas como sugestão para

este debate, para exame desta Casa, alguns aspectos relacionados ao impacto do

salário  mínimo  em  relação  à  renda  no  campo.  Evidentemente,  devemos  mostrar

algumas  limitações  para  se  definir  essa  matéria,  porque,  efetivamente,

apresentaremos  dados  interessantes  no  primeiro  quadro,  que  foi  elaborado  com

dados da Fundação Getúlio Vargas. Ele mostra que, nos últimos anos, a remuneração

da  mão  de  obra  no  campo  foi  reajustada  muito  acima  da  variação  dos  valores

recebidos  pelo  setor.  O  custo  da  mão  de  obra  teve  um  crescimento  no  período

considerado, ou seja, de janeiro de 2005 a janeiro de 2011. Nesse período de 6 anos,
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o  custo  da  mão  de  obra  aumentou  93%;  enquanto  os  preços  praticados  pelos

produtores, 52%. Então, houve uma redução proporcional. Não podemos negar que o

setor do agronegócio, principalmente o de Minas Gerais, foi o que mais cresceu no

Brasil.  Realmente, 2010 foi  o  ano mágico em termos do crescimento do setor do

agronegócio.  Esse resultado tanto  é  de  trabalhadores  da  atividade rural  como de

empresários.  Creditamos  isso  ao  trabalho  que  a  nossa  Federação,  por  meio  do

Senai-MG, tem feito em termos de melhorar a capacitação do produtor rural. É um

trabalho  feito  com  muita  dedicação.  Para  que  efetivamente  haja  crescimento  do

trabalhador, queremos que ele esteja cada vez mais capacitado e, portanto, habilitado

a ter um rendimento maior.

O que aconteceu lá? Tivemos um crescimento mais significativo da mão de obra,

não apenas devido ao crescimento real do salário mínimo, mas também ao próprio

comportamento do mercado. A cada dia, encontramos mais dificuldades em termos

disponibilidade de mão de obra capacitada,  que está sendo mais procurada e se

tornando mais rara dentro do mercado, devido à elevação da demanda.

Evidentemente obtivemos crescimento aqui nos preços de fertilizantes, defensivos e

combustíveis.  Tudo isso  demonstra  que o  setor  suportou  uma carga de aumento

muito elevada - e mais intensamente, repito, em relação à mão de obra.

Agora, como está a renda no campo é outra pergunta. Por que formulamos essa

pergunta? Porque sem renda no campo não há perspectiva de remuneração dos que

trabalham  nele.  Há  uma correlação  muito  estreita  entre  uma coisa  e  outra.  Não

podemos  deixar  de  ter  essa  referência  e  de  fazer  uma avaliação  precisa  dessa

evolução na renda do campo, pois, sem conhecimento e consciência dessa elevação

de  renda  no  campo,  muito  dificilmente  estabeleceremos  diretrizes  certas  para

melhorar a situação dos que trabalham no meio rural.

Tenho aqui, por exemplo, um mapa que mostra a média da renda bruta mensal por

estabelecimento. Quanto recebeu por mês cada estabelecimento rural por Município

em salários mínimos em 2006? Por que citamos 2006? Porque foi o ano do último

censo agropecuário feito pelo IBGE.

Considerando  esse  levantamento,  repito,  da  média  da  renda  bruta  mensal  por

estabelecimento e por Município em salários mínimos, verificamos que em 40% dos
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Municípios  mineiros  os  produtores  rurais  convivem  com  uma  renda  bruta  média

mensal por estabelecimento de 0,3 a 3,5 salários mínimos. Então um Estado que tem

853 Municípios possui 40% disso, aproximadamente 250 Municípios com uma renda

efetivamente baixíssima no setor rural. Precisamos nos preocupar com isso.

O quadro seguinte mostra essa distribuição com mais detalhes e demonstra que,

nesse  eixo  Norte  e  Nordeste  do  Estado,  há  uma renda  efetivamente  menor  dos

Municípios.  Entretanto  temos aí  alguns  bolsões  bem-sucedidos que são as áreas

verdes onde há irrigação. Os resultados da receita bruta por estabelecimento sobem

a valores que ficam bem distantes e que modificam todo esse quadro de dificuldades

em relação à primeira categoria que já citamos. Por exemplo, foi elaborado um estudo

que divide  os  Municípios  em cinco categorias.  Na primeira  categoria  ficaram 170

Municípios com 0,3 a 2,1 salários mínimos – repito: isso em 2006 -; na segunda, com

2,2 a 3,7 salários mínimos; na terceira, com 3,8 a 6,4 salários mínimos; e, na quarta,

tivemos 170 Municípios com 6,5 a 13,7 salários mínimos. Para depois jogar todo o

restante, houve uma variação de 13 a 217 salários mínimos. Evidentemente que o

ponto  mais  frequente  dessa  linha,  dessa  última  categoria,  foi  estimado  em

aproximadamente um nível de 40 Municípios.

Esse dado, como eu disse, ainda apresenta um detalhe: em apenas 25 Municípios

do  Estado  a  renda  bruta  média,  por  mês,  foi  superior  a  50  salários  mínimos.  É

importante ter em conta esse número.

No  quadro  a  seguir,  há  de  se  lembrar  que  ainda  existe  um  contingente  de

trabalhadores que procuram emprego no campo, com baixa capacitação. Isso é uma

realidade que encontramos num trabalho que realiza o Senar. Estamos vendo que há

uma demanda muito grande de trabalhadores que querem capacitar, e o Senar tem

feito um trabalho enorme com esse intuito, cujo resultado, como todos sabem, é muito

conceituado.

Vou tentar fazer uma leitura do próximo quadro, porque creio que não está dando

para ler. Indica para nós que, nos 10% de Municípios mais ricos em termos de renda,

vamos  assim  dizer,  existe  desemprego  na  ordem  de  0,9%  a  2,1%.  Quer  dizer,

praticamente não existe desemprego nessas regiões. Entretanto, quando passamos

para  os  10%  de  Municípios  mais  pobres,  encontramos  essa  segunda  taxa  de
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desemprego, que vigora em torno de 35% em média. Evidentemente, essa taxa tem

tendência a cair, o que é um indicador bastante positivo.

No  último  quadro,  gostaria  de  discorrer  sobre  uma  pesquisa  do  Ipea  que  nos

informou que a falta de qualificação é o maior problema para se conseguir emprego.

Quanto a isso,  creio que não seria necessário  o estudo do Ipea para fazer  essa

constatação, mas o levantamento confirmou esse fato. Todos sabem disso. É natural

que qualquer pessoa que quer empregar procure uma pessoa mais qualificada. Isso é

uma postura até natural, não existe preconceito. Esse quadro foi apurado pelo Ipea,

mostrando que essa causa é a alegação feita com maior frequência.

Portanto esses são os dados que eu, em nome da Faemg, trago para apreciação e

avaliação dos senhores e para avaliação do tema. Trago-os para análise do tema

porque  sabemos  que  esta  Casa  Legislativa,  pela  sua  tradição  democrática,  vai

debater a questão, que, aprovada ou não, será confiada aos Deputados da Casa,

porque eles carregam a legitimidade, em nome do povo mineiro, para decidir sobre

ela. E, nessa circunstância, a tradição da Casa é a de fazer bem feito. E, para se

fazer bem feito, o importante é conhecer a realidade.

Então,  volto  a  insistir:  por  parte  da  Federação  da  Agricultura,  acredite  todo  o

empresariado do Estado, não há temor quanto à tese. O que há é um desejo de que

todos que trabalham no campo tenham direito e perspectiva de prosperidade pessoal

e familiar, porque temos visto muitas políticas que não levam ao homem do campo

perspectiva  de  prosperidade.  São  engodos  que  não  fazem  bem,  e  muitas  vezes

outros  caminhos  poderiam  ser  mais  efetivos  para  realmente  promover  o

desenvolvimento harmônico e justo no meio rural brasileiro. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  Sr.  Presidente  -  Esclarecemos  que  abriremos  espaço  para  apresentação  de

questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas

pelo  formulário  do  Participe  Agora.  Para  melhor  organização  do  debate,  os

participantes poderão encaminhar  as  suas  questões  ou  sugestões por  escrito,  no

formulário  próprio,  que está  sendo distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que

desejarem  fazer  sua  intervenção  oralmente  devem especificar  isso  no  formulário,
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devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da  intervenção  também  por  escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta  acessar  o  “site”  da  Assembleia,  www.almg.gov.br,  abrir  o  “link”  do  ciclo  de

debates e clicar em Participe Agora para enviar sua contribuição.

Informamos que a publicação da ata será feita no diário oficial do Estado, o “Minas

Gerais”,  na  edição  de  3  de  setembro,  na  seção  “Diário  do  Legislativo”.  Aos

interessados em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de debates, esclarecemos que

a sua reprise será exibida pela TV Assembleia, nos seguintes dias e horários: 3 de

setembro, sábado, às 8h30min; 4 de setembro, domingo, às 14horas.

Informamos, ainda, que foram encaminhadas à Mesa pela ocupação Dandara mais

500 assinaturas para o projeto de iniciativa popular  de aprovação do piso salarial

estadual de Minas e que chegou à Mesa por meio das centrais sindicais CTB, CUT,

Força Sindical, CGTB, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, UGT e Dieese uma

homenagem a ser feita à ex-Deputada Estadual Marília Campos, uma das pioneiras

do  debate  sobre  o  piso  salarial  estadual,  e  ao  ex-Deputado  Estadual  Márcio

Kangussu, também pioneiro nesse debate.

Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos aos que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem antes sua

contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 3 minutos para

fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de propostas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Recebemos a inscrição de dois participantes para fazer as intervenções oralmente,

perguntas encaminhadas à Mesa e mensagens por “e-mail”. Farei a leitura de todas

para que os expositores façam os devidos comentários e, logo a seguir, passarei a

palavra aos oradores inscritos.

A primeira mensagem recebida é de Carlito Coutinho Pereira, funcionário da Minas

Gerais  Serviços  e  Administração  -  MGS:  “Gostaria  de  saber  se  nós,  da  MGS,

empresa  da qual  o  Estado  obtém muito  lucro,  faremos  parte  desse  piso  salarial.

Desde já agradeço”.
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Pergunta  do  Sr.  Marco  Eliel  dirigida  ao  Secretário  Adjunto  Hélio  Rabelo:  “Se o

Estado alega que o aumento do piso salarial  mineiro pode inviabilizar as finanças

públicas do Estado, é possível a sobretaxação das grandes riquezas empresariais

mineiras  -  minério,  celulose,  agronegócio,  comércio  e  indústria  -  para  viabilizar  a

recomposição do piso, conforme equiparação do aumento do PIB nesse setor nos

moldes de um gatilho salarial?”.

Pergunta  do  Sr.  Adelmo  Coelho  Saldanha,  do  Sindicato  dos  Trabalhadores

Municipais  de  Divinópolis  e  Região  -  Sintran  -,  dirigida  ao  Secretário  Adjunto  do

Trabalho:  “O  servidor  público  também  é  trabalhador.  Por  que  excluir  esses

trabalhadores do projeto de lei sobre o piso regional mineiro? O piso é uma política de

Estado. Por que os entes federativos não cumprem essa política?”.

Perguntas  dirigidas  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Pergunta  de  Richard

Henrique da Silveira, da Associação Esportiva Unidos do Morro das Pedras: “Após a

implantação do piso, o que será feito para que se cumpra a lei? Sabemos que o

pobre  homem  do  campo  é  escravizado  pelo  seu  patrão”.  Pergunta  de  Joaquim

Olegário  Leite,  da  Ascoap-BH:  “Qual  a  salvaguarda  que a  Assembleia  Legislativa

pode garantir  para os aposentados e pensionistas quando da implantação do piso

salarial, já que sua renda está atrelada ao salário mínimo nacional?”.

Convido a fazer uso do microfone o Sr. Antônio da Costa Miranda, da Nova Central

Sindical.

O Sr. Antônio da Costa Miranda - Hoje várias pessoas assistem a esta audiência

pública  pela  TV  Assembleia.  Quero  agradecer  e  conclamar  a  todos  os

telespectadores  a  participarem  dessa  grande  jornada,  para  que  efetivamente

possamos aprovar o piso. Ressalto que todos contribuíram muito com esta audiência.

Quero parabenizar o companheiro Gilson, que expôs claramente o sentimento da

classe  trabalhadora  e  as  nossas  necessidades  para  a  implantação  do  piso.  Ele

abordou um ponto fundamental,  por isso acredito que implantaremos, em breve, o

piso em Minas Gerais. Isso ocorrerá principalmente pela unidade de ação da classe

de trabalhadores e das centrais.

Acredito  que  a  Casa,  como  o  governo  do  Estado  e  toda  a  sociedade,  está

convencida da importância e da necessidade da implantação do piso, por tudo o que
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foi dito aqui e pelos debates que se fizeram durante toda essa jornada nos Estados.

Quero agradecer a todas as lideranças sindicais que aqui vieram, de modo especial

às  da Nova Central.  Todos ficaram aqui  o dia inteiro e sua participação foi  muito

importante. Aproveito para destacar também a importância da Nova Central Jovem,

que está sendo organizada pela Rosane, com a participação do nosso Secretário, o

companheiro Reginaldo. Nesse trabalho, preparam-se os líderes de amanhã, que vão

tocar esse projeto à frente e dar continuação à luta dos trabalhadores no movimento

sindical.

Sabemos, Celinho, que agora há na Casa três projetos sobre o assunto: o seu, o do

Rogério e o de iniciativa popular,  que acabamos de protocolar.  Gostaria de saber

como é a tramitação daqui para a frente, porque queremos contribuir para que ela

seja célere.

Finalmente, peço aos companheiros da Nova Central que fiquem até o final para

tirarmos uma foto com você, Celinho, nosso Deputado, e com os demais membros da

Mesa que desejarem estar ao nosso lado nessa foto, pois, para nós, é um arquivo

interessante.

O Sr.  Presidente -  Com a palavra,  a Sra.  Clarise Fernandes  da Silva,  da ONG

Clarosofia Núcleo Mundial.

A Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Boa  tarde  a  todos.  Meu  nome  é  Clarise

Fernandes e sou Presidente da ONG Clarosofia Núcleo Mundial, representativa de

trabalhadores de vários segmentos filiados a nós. Agradecendo a atenção, gostaria

de encaminhar a proposta de criação do fundo de amparo contra danos salariais dos

trabalhadores ativos e aposentados, visando proporcionar aumento real dos salários

e dando poder  de  compra aos trabalhadores,  que não podem perder  o poder  de

compra, considerando que a inflação está sempre presente na vida deles, pagadores

de imposto já descontado na folha de pagamento.

O fundo de amparo contra danos salariais dos trabalhadores é muito importante

para viabilizar a reposição dos danos salariais e para que os trabalhadores passem a

adquirir de forma continuada o poder de compra. Para isso, é mister a redução da

carga  tributária,  buscando  convertê-la  para  esse  fundo.  Buscamos  efetivar  uma

parceria entre os governos federal, estadual e municipal e ONGs, com objetivo de
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fazer um diagnóstico social, por meio de pesquisas, para realizar projetos sociais e

cursos de qualificação para o aperfeiçoamento dos trabalhadores e sua inclusão no

mercado de geração, produção, emprego e renda. Agradeço a atenção. Frisei muito

tudo isso, justamente para que não caia no esquecimento o encaminhamento de uma

proposta muitíssimo importante para os trabalhadores da nossa sociedade mineira.

Obrigada.

O Sr. Antônio da Costa Miranda - Só 1 minuto, Deputado Celinho. Compromisso a

gente faz e tem de cumprir. Então, como fizemos com a Clarisse o compromisso, de

que tinha me esquecido, de defender essa proposta, quero dizer que esse fundo é

fundamental  para  o  reparo  dos  danos  no  salário  dos  trabalhadores  ativos  e

aposentados. Então também queremos pedir que isso seja analisado. Tínhamos esse

compromisso com ela e estamos aqui defendendo a proposta. Obrigado.

O Sr. Presidente - Há mais duas perguntas do Sr. Cláudio. A primeira é dirigida à

Sra. Neusa de Azevedo: “É possível vincular no mínimo regional programa de renda

em que os Estados patrocinam em nível estadual e federal o salário do aprendiz e o

do estagiário?”

Outra pergunta também do Sr. Cláudio dirigida ao Dr. Marcos de Abreu: “É possível

discriminar quais os profissionais atingiram esse ascenso salarial na mão de obra da

agricultura? Coletores de café ou operadores de máquinas agrícolas, enfim?”

Passarei  a  palavra  aos  expositores  para  que  eles  respondam  às  perguntas  e

também façam as considerações finais, para que possamos encerrar os trabalhos do

ciclo  de  debates.  Com  a  palavra,  a  Sra.  Neusa  de  Azevedo,  para  responder  o

questionamento dirigido a ela.

A Sra. Neusa de Azevedo - Obrigada. Agradeço a pergunta, pois, na minha tentativa

de exposição, esqueci-me de falar disso.

Podemos tratar a aprovação do piso regional de uma forma burocrática para entrar

na  estatística:  fechar  o  mapa  da  região  Sudeste,  Sul  etc.  Ou,  de  fato,  fazer  o

processo que vivenciamos lá. Entendo que o Estado de Minas Gerais está fazendo -

particularmente aqui - um movimento sindical junto com a Assembleia, que consiste

em fazer um debate de verdade para que isso seja internalizado e vá para a vida real.

Assim,  o governo estadual  é fundamental.  Quando aprovamos  lá  o piso regional,
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obviamente todos os programas e políticas sociais tinham de se referenciar no valor

do  piso  regional  para  podermos  manter  a  coerência.  Assim  foi  em  relação  ao

Programa Primeiro Emprego, que era uma contrapartida que se dava às empresas,

para  poder  fazer  frente  àquele  nível  de  desemprego e  de  violência  na juventude

daquela época - sempre lembrando que falo de 10 anos atrás. Como não havia o

programa nacional que existe hoje, lá vivemos a experiência da Família Cidadã, que

transferia  renda  para  as  famílias,  preferencialmente,  para  as  mulheres  chefes  de

família.  Esse programa tinha como referência o piso regional,  e assim também no

cumprimento da lei do estagiário, tema que foi abordado aqui. Há também coletivos

de  trabalho,  que  era  um  diálogo  com  os  trabalhadores  e  trabalhadoras  da

informalidade. É claro que, na transferência de renda que o Estado fazia, a referência

era o piso regional. É lógico. Temos de ser exemplares nisso. Por isso o piso regional

tem  esse  poder  de  rebatimento.  Diziam  antes  que,  talvez,  nem  consigamos

claramente mensurar essas experiências pelo País afora nesses 10 anos. Ele tem

esse poder, e o Estado aí é um parceiro fundamental nas políticas estabelecidas.

No mais, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que aprendi muito aqui hoje.

Para  mim  foi  bem  legal.  Depois  comerei  pão  de  queijo  aqui,  não  é?  Afinal,  lá

comemos muito pão de queijo, mas não é como o daqui. Parabéns a vocês. Muito

obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  o  Secretário  Adjunto  Hélio  Augusto  Martins

Rabelo.

O Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo - Marco Eliel, tudo bem? Há quanto tempo não

o vejo, não é? Olha, não entendi essa sua pergunta. Você diz que o Estado alega que

o aumento do piso salarial mineiro pode inviabilizar as finanças, mas não afirmei isso

aqui. Em momento algum isso foi afirmado pelo Estado. Dissemos que faremos um

estudo para sabermos a viabilidade da proposta e participaremos das discussões

juntamente com as centrais. Acho que ficou bem claro que a orientação do governo é

participar e fazer esses estudos.

Quando você fala sobre a questão do minério, da celulose e sobre a taxação das

grandes  riquezas,  acredito  que  poderemos  discutir  isso  depois  de  termos  uma

posição. Não é a hora. A questão dos “royalties” dos minérios também tem de ser
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discutida. Repito que em momento algum o governo, a Presidente da Fundação João

Pinheiro  e  eu  colocamos  que  o  aumento  do  salário  mínimo  pode  inviabilizar  a

implantação do piso salarial regional, pois não temos esse estudo. Então, seria sério

demais da nossa parte falar isso.

A segunda pergunta é: “O servidor público também é trabalhador; por que excluir

esses  trabalhadores?”.  O  servidor  não  está  no  projeto  do  Rogério,  nem  no  do

Celinho, nem no de iniciativa popular. Não porque não queiram, mas porque a lei

complementar de 2002 que regulamenta dispositivo da Constituição Federal, em seu

art. 7º, inciso V, não inclui os servidores públicos. Por isso tenho certeza de que não

consta  de  nenhum  dos  três  projetos.  Há  uma  interdição  imposta  por  essa  lei

complementar.

Quero aproveitar para fazer mais um convite. Estamos falando muito de trabalho e

emprego decente e,  no dia 29,  às 19 horas, no auditório da Fecomércio,  estarão

presentes  dois  técnicos  importantes  da  OIT,  que  farão  uma belíssima  palestra  a

respeito de trabalho e emprego decente. Todos estão convidados para participar com

as Centrais e o comitê organizador desse debate interessantíssimo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcos de Abreu e Silva, para responder às

perguntas e fazer suas considerações finais.

O Sr. Marcos de Abreu e Silva - O Cláudio pede para discriminar quais profissionais

estariam  obtendo  ascensão  salarial,  se  seriam  os  apanhadores  de  café  ou  os

operadores de máquinas agrícolas. O que percebo na pergunta é que pode haver a

preocupação de que a mão de obra de colheita manual no campo está diminuindo.

Sim, está diminuindo,  mas o  caso da ascensão salarial  está ocorrendo nas duas

categorias: a dos apanhadores de café e a dos operadores de máquinas agrícolas.

Temos  uma  cafeicultura  nova  na  região  do  Alto  Paranaíba  e  do  Triângulo.  Pela

topografia,  praticamente não existe  apanhador  de café, pois  predomina a colheita

mecanizada.  No Sul  de Minas e na Zona da Mata,  uma região de montanha,  há

propriedades rurais em que não há como fazer a colheita mecânica. Acreditamos que

lá haverá continuidade, pois a oferta está sendo insuficiente para atender à demanda

da  colheita  de  café,  que  é  concentrada.  Lá  também  está  havendo  melhoria  na

remuneração dos apanhadores de café, assim como na dos operadores de máquinas,
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pois essa mão de obra está tendo maior demanda. Isso é altamente produtivo. Na

cafeicultura, houve uma melhoria de preço significativa no último ano, o que melhorou

muito a situação do trabalhador e do produtor.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o companheiro Gilson Luiz Reis, para responder

às perguntas e fazer suas considerações finais.

O Sr. Gilson Luiz Reis - Gostaria de fazer três comentários. Primeiramente, sobre a

exclusão do setor público da nossa proposta e dos pisos que estão sendo efetivados

no País. Ocorre que em 2000, num debate sobre o piso do salário mínimo nacional,

surgiu  uma  contradição  porque  houve  uma  pressão  muito  grande.  Alguns

Governadores de Estado, especialmente Olívio Dutra, ex-Governador do Rio Grande

do Sul, diziam que era possível pagar um salário maior. Naquela época, o Fernando

Henrique Cardoso, de forma bastante esperta, num jogo político, elaborou essa lei.

Até então quem podia regulamentar lei  dos salários era o governo federal.  Então,

entregou-se aos Estados a possibilidade de definir pisos regionais, ou seja, jogou-se

a  responsabilidade  para  os  Estados.  É  a  concepção,  na  política  brasileira,  do

chamado  “Estado  mínimo”;  quanto  mais  esvaziado  for  o  Estado,  quanto  menos

valorizados forem os funcionários públicos, quanto menos o Estado gastar com esses

funcionários, quanto menor o que chamam de “custo”, melhor é. Então, do projeto dos

pisos  regionais,  aprovado  naquele  ano  e  encaminhado  por  Fernando  Henrique

Cardoso, e foi excluído o setor público. Penso que isso faz parte de uma política que

trata o servidor  como algo desprezível.  Precisamos discutir  isso.  Infelizmente  não

podemos discutir aqui e agora, porque é lei federal. Teremos de mudar a lei, para

incluir os servidores públicos. Esse é um debate que deveria ser realizado, porque é

uma injustiça não incluir também os servidores públicos municipais e estaduais nesse

projeto  de  lei.  Já  que é  o  poder  público  que  determina o  piso  regional,  também

deveria incluí-los na proposta. Na origem da lei federal está a concepção de “Estado

mínimo” e a desvalorização dos servidores públicos. É uma questão que não deveria

ser discutida hoje, mas em nível nacional, para se tentar mudar a lei que remete aos

Estados a execução do piso.

A segunda questão diz respeito ao problema da MGS. Deputado Celinho, V. Exas.,

que fazem parte da Comissão do Trabalho, precisam atentar para a questão da MGS.
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É  uma  empresa  concebida  pelo  governo  Aécio  Neves.  Não  sei  o  número  dos

trabalhadores.  É  uma  quantidade  muito  grande  de  trabalhadores,  que  são

contratados por meio de uma empresa do Estado, mas acaba sendo terceirizado o

serviço do próprio Estado. Teremos de verificar, nesse processo de encaminhamento,

se isso se aplica ao setor da MGS. Para além da aplicação, penso que mereceria, por

parte da Comissão do Trabalho da Assembleia Legislativa, um aprimoramento e uma

visão mais aprofundada do que vem ocorrendo com essa empresa, até porque me

parece que é uma forma de terceirização do trabalho e de diminuição do valor do

salário desses trabalhadores, sem falar da ausência de concurso público, já que é

regida  pela  CLT.  Há  várias  questões  da  MGS  que  mereceriam  um  debate  mais

aprofundado e uma investigação por parte da Comissão do Trabalho.

Por  último,  a  questão  levantada  pela  companheira  da  ONG  Clarosofia,  a  qual

propõe a criação de um fundo.  Existe um fundo nacional  o Fundo de Amparo ao

Trabalhador – FAT.

A Sra Clarise Fernandes da Silva - Não, não é o mesmo. São fundos distintos.

Pesquisei muito, nas reuniões com os trabalhadores da educação e da saúde. Não é

o mesmo. Não pode haver deturpação. Não deturpe, por gentileza.

O Sr. Gilson Luiz Reis - Não deturparei. Queria apenas chamar a atenção de vocês:

existe o FAT nacional. Se existe um fundo nacional, poderíamos pensar em um fundo

para  o  Estado,  na  concepção  que  você  tem,  ou  poderíamos  elaborar  com  mais

profundidade. É um tema que deverá ser tratado talvez, em primeira instância, pela

Comissão do Trabalho,  para  se aprofundar  a  discussão sobre  de  onde viriam os

recursos para constituir  o fundo. Isso implica a decisão do Estado de constituir  o

fundo. É um tema que poderá ser discutido a partir da Comissão e por decisão do

governo. Quis comparar com o FAT, porque existe um fundo nacional, que deriva do

Fundo de Garantia, etc. Entretanto, é preciso discutir do que será constituído esse

fundo, para ser estabelecido.

Quero dizer que a palavra de ordem hoje, neste seminário, é que Minas também

pode. O Rio Grande do Sul pode, Santa Catarina pode, São Paulo pode, o Rio de

Janeiro  pode.  Então,  nós  também podemos.  Minas  pode ter  um piso  regional,  e

queremos, no menor prazo, ter o nosso piso, para melhorar as condições de trabalho
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e os salários do trabalhador de Minas Gerais. Muito obrigado. Estou muito satisfeito

com este seminário. Vamos sair daqui muito mais organizados para continuar nossa

luta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Adjunto Hélio Rabelo, que quer fazer

uma última consideração acerca da manifestação do Presidente da CTB.

O Sr. Hélio Augusto Martins Rabelo - Gilson, não foi o Governador Aécio Neves que

criou a MGS, ela já existia bem antes dele. É uma injustiça dizer que ela foi criada

pelo Governador Aécio Neves. Hoje 90% dos servidores da MGS são admitidos por

concurso. Aliás, haverá um concurso no próximo mês, para admissão na MGS. As

pessoas estão se empregando lá por meio de concurso.

O Sr. Presidente - Foram dirigidos a mim alguns questionamentos, sobre os quais

quero  fazer  minhas  considerações,  para  passarmos  em  seguida  à  fase  final  da

reunião.

O primeiro questionamento é do companheiro Carlito Coutinho Pereira: “Gostaria de

saber se nós, da MGS, Minas Gerais Serviços e Administração, empresa por meio da

qual o Estado obtém muito lucro, também teremos esse piso salarial”.

Obviamente que sim, Carlito: os funcionários da MGS são terceirizados, celetistas,

têm carteira assinada e estão incluídos no projeto de lei  apresentado por mim, no

apresentado pelo Deputado Rogério Correia e no de iniciativa popular.

O questionamento do Richard Henrique da Silveira, da Associação Esportiva Unidos

do Morro das Pedras: “Após a implantação do piso, o que será feito para que se

cumpra a lei? Sabemos que o pobre homem do campo é escravizado por seu patrão”.

Richard, em meu entendimento, na minha modesta avaliação, lei não foi feita para

ser discutida, mas para ser cumprida, e cabe à Justiça zelar pela aplicação da lei,

caso ela venha a ser sancionada.

Companheiro  Joaquim  Olegário  Leite,  da  Coaps:  “Qual  a  salvaguarda  que  a

Assembleia Legislativa pode garantir aos aposentados e aos pensionistas, antes da

implantação do piso salarial, já que suas rendas estão atreladas ao salário mínimo

nacional?”.

São duas coisas distintas. O piso salarial estadual, proposto por todos os projetos

de lei aqui debatidos hoje, não se vincula ao salário mínimo, nem por lei poderá ser
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vinculado,  porque nada pode se vincular  ao  salário  mínimo.  Cabe ao Congresso

Nacional discutir a previsão legal para os aposentados, porque a matéria não é da

competência do Legislativo Estadual. Nesse caso, apenas a Presidenta da República,

os Senadores e os Deputados Federais poderão legislar sobre essa matéria.

O companheiro  Miranda faz um questionamento:  “Sabemos  que a  Casa possui

agora três projetos. Como será a tramitação?”. A tramitação se dará no âmbito das

Comissões. Será assim com o projeto de lei  apresentado por mim, o apresentado

pelo Rogério, o de iniciativa popular. As matérias passarão por todas as Comissões

permanentes da Casa. Há um desejo nosso de sensibilizar o Governador do Estado

para que ele também possa apresentar um projeto de lei. Ao ser encaminhado esse

projeto de lei pelo governo do Estado, certamente haverá o apensamento dele aos

demais projetos, para que os Deputados Estaduais possam estudá-los em conjunto,

fazer  a  votação  em  Plenário  e  depois  encaminhar  a  redação  final,  para  sanção.

Acreditamos que,  se  conseguirmos,  da  parte do  Governador,  essa iniciativa,  será

quebrada qualquer  resistência,  e  assim  teremos  a certeza  de que estará  fora  de

questão qualquer discussão sobre a legalidade do projeto de lei. Creio que agora a

tramitação se dará de forma célere. Temos a certeza de que a Assembleia irá discuti-

lo  de  forma  madura,  porque  este  ciclo  de  debates  veio  dar  subsídio  aos

parlamentares e aos membros de cada Comissão da Casa, para avaliarem, de forma

madura, os projetos de lei apresentados.

Temos  a  informação  de  que  o  Estado,  por  sua  vez,  está  procurando  chamar

também a representação patronal para discutir o assunto, como já está sendo feito

com  os  trabalhadores.  Sendo  ouvidas  as  representações  patronal  e  profissional,

quebrando-se todas as resistências, o consenso há de surgir. E, havendo consenso,

esperamos que, num curto espaço de tempo, seja aprovado esse projeto de lei, não

até 2014, mas já em 2012, porque o povo mineiro precisa, com urgência, do piso

salarial estadual.

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 29, às 20 horas, nos
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termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às 10h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a

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

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

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 dos Srs. Pedro Borrego,

Diretor  de  Recursos  Humanos,  Comunicação,  Segurança,  Desenvolvimento

Sustentável, Social e Relações Governamentais da Anglo American; e Cel PM Luis

Carlos  Dias  Martins,  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador  e  Coordenador

Estadual  de  Defesa  Civil  (30/7/2011);  e  Renato  Nogueira  de  Almeida,  Chefe  de

Gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – (6/8/2011). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  117/2011,  no  1º  turno,  e

1.996/2011, em turno único (Deputado Sávio Souza Cruz); 254, 1.235 e 1.689/2011,

no 1º turno (Deputado Gustavo Corrêa);  977/2011, no 1º turno, e 1.989/2011,  em

turno único (Deputada Luzia Ferreira);  1.061 e 1.891/2011, no 1º turno (Deputado

Célio Moreira); 1.821/2011, no 1º turno, 1.948/2011, em turno único, e emenda ao

Projeto de Lei nº 98/2011 (Deputado Duarte Bechir). 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 664/2011, no 1º

turno, é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gustavo Corrêa

aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº 1.108/2011, no 1º turno, é convertido

em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  –  Semad  –  a  requerimento  do  relator,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,
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aprovado  pela  Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 1.295, 1.296 e 1.320/2011. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 856, 1.311, 1.514, 1.534 e 1.629/2011, em turno único. 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 e Duarte Bechir em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para debater os impactos ambientais relativos

à  instalação  das  pequenas  centrais  hidrelétricas  e  das  centrais  geradoras

hidrelétricas; Rogério Correia, com emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, em que

solicita  seja  realizada  visita  no  Município  de  Prudente  de  Morais  para  avaliar  os

possíveis impactos ambientais e sociais decorrentes das atividades realizadas pela

Inca Incineração e Controle Ambiental, bem como seja encaminhado à Semad pedido

de providências para fiscalizar as atividades realizadas pela referida empresa; Sávio

Souza Cruz em que solicita seja reiterado o pedido de providências a que se refere o

Requerimento  nº  906/2011,  solicitando que o ofício  que encaminha o  relatório  de

fiscalização-situação ambiental nº 219/2011 seja subscrito pelo Presidente da Feam.

São recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados Célio Moreira (3) em

que solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária

ao  Promotor  de  Justiça  e  ao  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Caldas;  seja

encaminhado aos Prefeitos  de  Caldas,  Santa Rita de  Caldas e Poços de Caldas

pedido de informações sobre as medidas tomadas em relação à proteção de animais

domésticos, tendo em vista a ocorrência de maus-tratos e matança de cachorros e

gatos  nesses  Municípios;  e  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informações  sobre  as

providências tomadas diante da solicitação feita na reunião realizada em 16/5/2011,

quando se debateu a situação do lixo nuclear produzido pela Usina Nuclear INB, no

Município de Caldas; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Segurança Pública
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para debater a criação da Delegacia de Proteção Animal no Estado e a aplicabilidade

da Lei Federal nº 9.605, de 12/2/98; André Quintão, Gustavo Valadares, Fred Costa,

Duarte Bechir e Luiz Henrique em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a situação da

população do Norte do Estado e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, que sofre

com a falta de água para consumo humano; Paulo Guedes (2) em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  operação Corcel  Negro  II,

realizada conjuntamente entre  o  Ibama e os  Ministérios  Públicos  dos Estados de

Minas Gerais e da Bahia; e seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Montes Claros para  debater  o impacto  ambiental  causado pela  construção de

condomínio  residencial  na  Serra  do  Mel,  bem  como  o  impacto  causado  pela

transferência do lixão do Município; e Adalclever Lopes em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Transportes, Comunicação

e Obras Públicas  no  Município  de  Caratinga para  debater  a  invasão da Reserva

Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdalla pelas obras da BR-474, com

a  manutenção  do  atual  projeto  executivo.  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, 31 de agosto de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Gustavo Corrêa.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro  Silva  e  Rômulo  Viegas,  membros da  supracitada Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  João  Leite,  Carlin  Moura  e  Duilio  de  Castro.

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

destina a debater as questões relativas ao turismo ferroviário no Estado e discutir e

votar proposições. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Rogério Taurinho, Gestor da Cultura - Superintendência de Interiorização

da Secretaria de Estado da Cultura, representando a Sra. Eliane Parreiras, Secretária

de Estado de Cultura; Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria

Estadual  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  e  Turístico  de  Minas  Gerais  da

Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Antônio  Pastori,

Coordenador Financeiro do Instituto Uniarte, representando o Sr. Sávio Luís Ferreira

Neves Filho, Presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos

e Culturais - Rio de Janeiro; César Mori Junior, Presidente da Associação do Circuito

Ferroviário Vale Verde; Francisco Sávio Maurício Araújo, Gestor de Contrato da Bom

Sinal Industrial  e Comercial Ltda. de Fortaleza e as Sras. Zani Cajueiro Tobias de

Souza, Procuradora da República no Estado de Minas Gerais; Jussara Menicucci de

Oliveira, Prefeita Municipal de Lavras, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duílio de Castro, 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  dos

Deputados Duilio de Castro (2)  em que solicita  pedido de providências à Agência

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT- para que realize auditoria nos contratos

de concessão de infraestrutura ferroviária,  especialmente nos das concessionárias

MRS e FCA, no que se refere à conservação de patrimônio histórico e cultural e o

cumprimento  das  obrigações  referentes  ao  transporte  de  passageiros  em  Minas

Gerais;  seja enviada cópia do referido ofício à Promotoria Estadual de Defesa do

Patrimônio Cultural e Turismo de Minas Gerais e seja enviado pedido de providências

ao Governador do Estado para a retomada dos trabalhos do programa "Trens de

Minas" e que a retomada dos trens de passageiros e a preservação do patrimônio
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ferroviário sejam inseridos no PPAG e no PMDI; Rômulo Viegas em que solicita sejam

enviadas as notas taquigráficas desta audiência pública à Presidência da ANTT, à

Presidência da Ferrovia - Centro-Atlântica e à Presidência da MRS Logística; Tenente

Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Duilio de Castro e Carlin Moura em que

solicitam seja encaminhado pedido de informações à Secretaria de Estado da Cultura

e  ao  Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico,  Artístico e  Arquitetônico  -  Iepha  -

sobre  as  ações  atualmente  desenvolvidas  pelo  Poder  Executivo  Estadual  para

garantir a eficácia do inscrito no inciso VI, art.  6º,  da Lei nº 11.726, de 1994, que

dispõe  as  ações  do  Estado  relativas  aos  bens  de  valor  histórico,  artístico  e

arquitetônico serão dirigidas para a salvaguarda do patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário. São recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados

Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Duilio de Castro e João Leite em

que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo e à Secretaria de

Estado  Extraordinária  da  Copa  de  2014  o  projeto  Expresso  Vale  Verde,  que  se

destina à criação de produto turístico regional,  em modal ferroviário no Estado de

Minas Gerais; Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Corinto para discutir o

turismo  ferroviário  e  a  preservação  e  a  conservação do  patrimônio  ferroviário  no

Estado; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada visita desta Comissão aos

Municípios  de  Ribeirão  Vermelho  e  Carrancas,  para  tomar  conhecimento  do

patrimônio histórico e cultural vinculado à rede ferroviária daquelas localidades, bem

como conhecer  as  políticas culturais  e turísticas que as referidas municipalidades

desenvolvem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  dos  convidados  e  convoca os  membros  da  Comissão para  a

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

reunião.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às  14h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Gustavo
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Valadares, Adelmo Carneiro Leão (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por

indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura) e Luiz Henrique (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,

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

Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofício  do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social

(18/8/2011).  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 1.943/2011, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.308, 1.329 e 1.340/2011. Submetidos a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei de Lei nº 703/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Foram  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos

Deputados Célio Moreira em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de

providências  para a designação de Escrivães de Polícia e Investigadores para os

Municípios de Caldas, Santa Rita de Caldas e Ipuiuna e de um Delegado de Polícia

para a Comarca de Santa Rita de Caldas; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da reunião de audiência pública conjunta desta

Comissão e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas realizada

em 23/8/2011 à Polícia Federal em Minas Gerais, ao Ministério Público Federal e ao

Ministério  Público Estadual;  Fred Costa em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com as Comissões de Participação Popular  e de Meio

Ambiente para debater  a  criação da Delegacia de Proteção Animal  no  Estado de

Minas Gerais e a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.605, de 1998; Luiz Carlos Miranda
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em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Governador Valadares

para discutir os altos índices de homicídios e a limitação da Polícia Civil na região.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

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

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado 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 seguinte correspondência: ofício do

Vereador João Batista Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa, publicado

no  “Diário  do  Legislativo”  em  18/8/2011;  peça  de  denúncia,  encaminhada  pelo

Vereador Afonso Sérgio Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont,

acerca  da suspensão dos serviços da maternidade e outros  serviços médicos do

Hospital de Misericórdia de Santos Dumont; e ofício da Sra. Kátia Ferraz Ferreira,

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte – CVI-BH -, solicitando

a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência para debater os contratos da equipe multidisciplinar do

Hospital  Julia  Kubitschek,  responsável  pela  assistência  respiratória  domiciliar  a

portadores de distrofias musculares e doenças neuromusculares, uma vez que os

referidos contratos foram encerrados na última semana. Ato contínuo, a Presidência

solicita à Consultoria  que analise a matéria dos dois últimos ofícios. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  248 e 726/2011 (Deputado Adelmo Carneiro

Leão);  1.009/2011 (Deputado Neider  Moreira),  em 1º turno;  1.726/2011 (Deputado

Doutor  Wilson  Batista);  e  1.986/2011  (Deputado  Hely  Tarqüínio),  em  turno  único.

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, no 1º turno, pela aprovação, na forma do

Substitutivo nº 2, do Projeto de Lei nº 1.326/2011 (relator: Deputado Hely Tarqüínio).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado em turno único o Projeto de Lei nº 1.947/2011,  que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.304, 1.317,  1.328 e 1.331/2011. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 1.445, 1.523, 1.524, 1.538, 1.652 e 1.712/2011. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. É recebido pela Presidência, para ser votado em reunião

posterior, requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, a importância da terapia ocupacional no

SUS e os valores que os convênios estão pagando aos atendimentos realizados por

esses profissionais. Em seguida, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e Carlos Mosconi, em que

solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a destinação do

lixo hospitalar de Belo Horizonte e Região Metropolitana; e Délio Malheiros em que

solicita  seja realizada reunião  para conhecer  e debater,  em audiência  pública,  as

iniciativas  de  controle  e  combate  à  infecção  hospitalar  e  à  proliferação  de

"superbactérias"  no  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, 31 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo

Carneiro Leão - Neider Moreira.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 10h40min, 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a debater o Projeto de Resolução

nº  513/2011,  em tramitação nesta  Casa,  e  a  situação  de militares  que tiveram o

pedido de auxílio-invalidez indeferidos pela PMMG e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como

relator o Deputado Sargento Rodrigues: Projeto de Lei nº 1.866/2011, 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  1.121/2011,  em  turno  único,  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do

Presidente da Comissão, por não 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.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 1.362/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a Cinoterapia como método terapêutico para pessoas com deficiência e

a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado; Doutor Wilson Batista,

Sargento Rodrigues, Elismar Prado e Marques Abreu em que solicitam seja elaborado

projeto de resolução que institua uma política de acessibilidade para pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida nas dependências desta Casa; Marques Abreu em

que solicita seja encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de
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informações sobre os projetos esportivos desenvolvidos pelo Estado para pessoas

com deficiência, os recursos disponibilizados, a quantidade de pessoas que atendem

e sua faixa etária,  o número  de  profissionais  de  educação física envolvidos e  as

instalações utilizadas; e da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado

ao Secretário  de Esportes  e da  Juventude pedido  de  providências  para  capacitar

árbitros,  mesários  e  classificadores funcionais  vinculados  à  Federação Mineira  de

Basquete  para  atenderem  demandas  específicas  pela  prática  desse  esporte  por

pessoas  com  deficiência.  O  Deputado  Marques  Abreu  retira-se  da  reunião.  A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Cel.  BM

Cláudio  Teixeira,  Diretor  de  Recursos  Humanos  do  Corpo  de  Bombeiros,

representando o Cel. BM Sílvio Antonio de Oliveira Melo, Comandante-Geral dessa

Corporação;  o  Cap.  PM Ronaldo  Moreira  dos  Santos,  da  Assessoria  Jurídica  da

Diretoria  de  Recursos  Humanos  da  PMMG,  representando  o  Cel.  PM  Juarez

Nazareth, Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais; o Cel. PM

Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo

de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; o Maj. PM Ailton Cirilo da Silva, Vice-

Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais; o Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de

Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas

Gerais, representando o Subten. PM Raimundo Nonato Menezes Araújo, Presidente

da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; a Subten.

Sara  Aparecida  da  Costa,  Secretária  Administrativa  da  Associação  das  Mulheres

Profissionais  de  Segurança  Pública,  representando  a  2º  Sgt.  PM  Valéria  Evelini

Monteiro  Machado,  Presidente  da  Associação  das  Mulheres  Profissionais  de

Segurança Pública; o Sr. Cabo Júlio, Vice-Presidente da Associação dos Servidores

do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Sgt. BM

Alexandre Rodrigues, Presidente dessa Associação; e o Sr. Fábio Henrique Queiroz,

Advogado Institucional, representando o Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente

do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença

da Deputada Liza Prado. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
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Rodrigues,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações  iniciais.  O  Presidente  passa  a  presidência  ao  Deputado  Sargento

Rodrigues e se retira da reunião. Logo após, passa-se 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, 31 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu – Sargento Rodrigues.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda, Pompílio Canavez e Duarte Bechir, membros da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também, a Deputada Luzia  Ferreira e os

Deputados  Bonifácio  Mourão  e Fabiano Tolentino.  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 debater a

viabilidade da instalação de um polo industrial voltado para a confecção de bolsas e

similares na Região Metropolitana de Belo Horizonte e da criação de um programa de

formação de mão de obra para o setor, a apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir e votar proposições da Comissão. Prosseguindo, comunica o recebimento de

ofício do Sr. Celso Amorim Salim, Chefe da Fundacentro, do Ministério do Trabalho e

Emprego, agradecendo documentação enviada por esta Comissão por meio do Ofício

nº 2.111/2011/SGM. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.575/2011  (  Deputado  Tadeu  Martins  Leite);  2.054  e  2.081/2011  (Deputado  Luiz
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Carlos  Miranda);  1.554/2011  (Deputado  Pompílio  Canavez);  1.460  e  1.981/2011

(Deputado Juninho Araújo), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.308/2011  com  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  1,  que

apresenta, ficando, com a aprovação da Subemenda nº 1, prejudicada a Emenda nº

1; e, no 1º turno, 1.350/2011 com as Emendas nºs 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  e  2,  que apresenta  (relator:  Deputado Pompílio  Canavez).  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 522/2011, que recebeu parecer por sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.315 e 1.358/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

708,  1.447,  1.507,  1.508,  1.510,  1.517,  1.518,  1.525,  1.531,  1.564,  1.567,  1.579,

1.580,  1.611,  1.622,  1.627,  1.628,  1.683,  1.706,  1.722,  1.738,  1.798,  1.806  e

1.878/2011.  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,  requerimentos do Deputado Duarte Bechir  e  das  Deputadas

Rosângela Reis e Luzia Ferreira em que solicitam seja encaminhado ao Senai-MG

pedido de providências para a promoção, em caráter de urgência, de cursos para a

formação e qualificação de mão de obra para a cadeia produtiva de sapatos, bolsas e

similares, enfatizando a necessidade de assegurar a gratuidade desses cursos; seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  –  Sede  –

pedido de providências para a criação de um fórum de desenvolvimento das cadeias

produtivas no Estado, com o objetivo de discutir, em caráter permanente, assuntos de

interesses dos diversos setores, a fim de melhorar e estimular o desenvolvimento do

Estado; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para,

por  meio  da  Sede  e  da  Secretaria  de  Fazenda,  estabelecer  tratamento  tributário

diferenciado  ao  segmento  de  confecção  de  bolsas  e  similares,  bem  como  ao
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segmento calçadista, com vistas a incentivar a ampliação dessa atividade produtiva,

com geração de emprego e renda, especialmente na Região Metropolitana de Belo

Horizonte;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  às  demais  entidades  do  Sisema  pedido  de  providências  para  dar

tratamento diferenciado aos setores produtores de bolsas e similares na concessão

de licenciamento  ambiental,  especialmente  nos  valores  de taxas incidentes  sobre

esse procedimento; seja encaminhado ao Ministro de Estado do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior pedido de providências para dispensar ao segmento de

confecção de bolsas e similares o mesmo tratamento tributário  conferido ao setor

calçadista, no âmbito do plano Brasil Maior.  A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Philipe Scherrer Mendes, Superintendente de

Arranjos  Produtivos  Locais  da  Sede,  e  a  Sra.  Gabriela  Dias,  Diretora  da  Sede,

representando a Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Estado de Desenvolvimento

Econômico;  Gualter  Costa  Filho,  Superintendente  de  Desenvolvimento  Econômico

Sustentável, representando o Sr. Walace Ventura, Prefeito Municipal de Ribeirão das

Neves; Rogério Soares Lima,  Presidente do Sindicato das Indústrias de Bolsas e

Cintos do Estado de Minas Gerais; Jânio Gomes Lemos, Presidente do Sindicato das

Indústrias de Calçados no Estado de Minas Gerais; Rogério Jorge de Aquino e Silva,

Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Calçados,  Bolsas  e

Complementos em Geral de BH e Região, 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  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade da

reunião,  agradece  a  presença  dos  convidados,  dos  parlamentares  e  dos  demais

presentes,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel – Tadeu Martins Leite – Luiz

Carlos Miranda.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Mosconi, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Antônio Roberto,

Deputado Federal, publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011; dos Srs. Gilson

Geraldo Fraga Granzinoli, Prefeito Municipal de Santana do Deserto; Geraldo Antônio

Saturnino,  Prefeito  Municipal  de  Jequitibá;  Evaldo  Ribeiro  de  Barros,  Prefeito

Municipal de Itanhandu; Militão Paulino de Barros, Prefeito Municipal de Monte Santo

de Minas; Flávio de Freitas Arvelo, Secretário Municipal de Cultura da Prefeitura de

Patrocínio;  Anderson Clayton  Cruz,  Secretário  Municipal  de Cultura  e  Turismo da

Prefeitura de Bocaiúva; Emerson Rodrigues Lisboa, Secretário de Cultura e Turismo

da Prefeitura de Paula Cândido; Maurílio Marcelino Tomaz, Presidente da Câmara

Municipal de Cláudio; Sras. Dilma Moraes, Secretária Municipal de Cultura e Turismo

da  Prefeitura  de  Santo  Antônio  do  Monte;  Érica  Márcia  Rabelo  Silva,  Secretária

Municipal de Planejamento da Prefeitura de João Monlevade; Ana Cláudia Gonçalves

Silva,  Secretária  Municipal  de  Cultura  e  Patrimônio  Histórico  da  Prefeitura  de

Conceição  do  Mato  Dentro;  Maria  Marlene  Campos,  Coordenadora  de  Cultura,

Esporte  e  Lazer  da  Prefeitura  de  Córrego  Fundo;  Neusa  Maria  Ribeiro,  Prefeita

Municipal  de  Serra  da  Saudade;  Afonso  Messias  Pereira  dos  Santos,  Prefeito

Municipal de Monte Formoso; Fabiano Henrique dos Passos, Prefeito Municipal de

Augusto de Lima; Hilário  Darck  dos Reis,  Prefeito Municipal de Cedro do Abaeté;

José Henrique Gomes  Xavier,  Prefeito  Municipal  de  Minas  Novas;  Odelmo Leão,

Prefeito Municipal de Uberlândia; Antônio José Gonçalves da Silva, Prefeito Municipal

de  Simão  Pereira;  Vereador  Edney  Willian  de  Miranda,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Coromandel;  Thaís Velloso Cougo Pimentel,  Presidente da Fundação
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Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte; Prof. Ismael Rodrigues da Silva,

Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura de Carangola;

Rafael de Camargo Huhn, Secretário Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de

Pouso Alegre; Vereador José Wilson de Assis, Presidente da Câmara Municipal de

Piedade dos Gerais; Mário Galeno Serra Júnior, Coordenador Municipal de Cultura e

Turismo  da  Prefeitura  de  Ouro  Fino;  José  Benedito  de  Souza,  Chefe  do

Departamento  Municipal  de  Educação,  Cultura,  Esporte,  Lazer  e  Turismo  da

Prefeitura de Senhora de Oliveira; Cíntia Fontes Ferraz, Chefe do Departamento de

Cultura  e  Patrimônio  da  Prefeitura  Municipal  de  Viçosa,  e  Luciana  Menezes  de

Resende, Presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura da Prefeitura

Municipal de Araguari, publicados no “Diário do Legislativo”, respectivamente, em 6 e

19/8/2011,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  408/2011,  desta

Comissão,  o  qual  encaminhou  aos  Prefeitos  Municipais  e  aos  Presidentes  de

Câmaras  Municipais  e  de  Associações  Microrregionais  pedido  para  que indiquem

ações prioritárias na área de preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado,

com vistas a sua inclusão no plano plurianual de ação governamental - PPAG - 2012-

2015. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 186/2011, no 1º turno,

para o qual designou o Deputado Carlos Mosconi relator da matéria. 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 431, 1.922,

1.963  e  1.945/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.306  e

1.311/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.540, 1.555, 1.566, 1.578,

1.679 e 1.709/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe

requerimento de sua autoria, para posterior apreciação, em que solicita seja realizada

visita à Comunidade do Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte, para conhecer

as  várias  formas  de  manifestação  cultural,  bem  como  suas  dificuldades  e

necessidades. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Rômulo
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Veneroso em que solicita seja formulado voto de congratulações com o Serviço Social

do Comércio de Minas Gerais - Sesc-MG - pela inauguração do espaço cultural Sesc

Palladium. 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, 31 de agosto de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Luiz Henrique - Ulysses Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

25/8/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  Duarte  Bechir  (substituindo  a  Deputada  Rosângela  Reis,  por

indicação da Liderança do BPS) e Rogério Correia (substituindo o Deputado André

Quintão,  por  indicação da Liderança do Bloco Minas  sem Censura),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.301, 2.308, 2.309, 2.317, 2.319,

2.321 e 2.331/2011 (Deputado André Quintão); 2.304, 2.311, 2.315, 2.325, 2.326 e

2.330/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira);  2.303,  2.305,  2.316,  2.320,  2.322  e

2.327/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.312, 2.314, 2.323 e 2.328/2011 (Deputado

Delvito Alves); 2.302, 2.310 e 2.318/2011 (Deputado Luiz Henrique); 2.313, 2.324 e

2.329/2011 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas  à  apreciação do  Plenário.  É  aprovado requerimento  do  Deputado Duarte

Bechir em que solicita seja alterada a Ordem do Dia de modo que o Projeto de Lei nº

2.125/2011 seja apreciado em primeiro lugar. Após discussão e votação, é aprovado o
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parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.125/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa).

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). O parecer sobre o Projeto

de Lei nº 64/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, Deputado Rogério Correia, em virtude de redistribuição.

Registra-se  a  presença  do  Deputado  Rômulo  Viegas.  Retira-se  da  reunião  o

Deputado Rogério Correia. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 239 e 792/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira). Os Projetos de Lei nºs 370, 673 e 829/2011 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimentos, no caso do primeiro, do Deputado Bruno Siqueira e,

no caso dos dois últimos, do Deputado Duarte Bechir aprovados pela Comissão. Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 419 e 525/2011, no 1º turno, deixam de ser

apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator,

Deputado Bruno Siqueira.  Os pareceres sobre os  Projetos  de Lei  nºs  482,  491 e

565/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental  pelos  respectivos  relatores,  no  caso  dos  dois  primeiros,  Deputado

Sebastião Costa, e, no caso do último, Deputado Duarte Bechir, todos em virtude de

redistribuição.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  n°

804/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  É

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Saúde – SES – o Projeto de Lei nº

850/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição). Registram-

se as presenças dos Deputados Cássio Soares e Pompílio Canavez (substituindo o

Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura).

Retira-se da reunião o Deputado Sebastião Costa. São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 904/2011 (relator:  Deputado

Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição); e às Secretaria de Estado de Educação

– SEE – e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – o Projeto de
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Lei  nº  1.031/2011 (relator:  Deputado Cássio Soares, em virtude de redistribuição).

Após discussão e votação,  é aprovado o parecer concluindo pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 947/2011 (relator:

Deputado  Cássio  Soares).  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 1.033 e 1.176/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 1.049, 1.659 e 1.062/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados

em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores, no caso dos dois primeiros, Deputado Cássio Soares, e no caso do último,

Deputado Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.113, 1.319 e 1.647/2011, os dois últimos na

forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Bruno Siqueira,  no caso do primeiro

projeto, em virtude de redistribuição); 1.500/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 1.944

e 2.174/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares). São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag

- o Projeto de Lei nº 1.266/2011, às Secretarias de Estado de Esportes e Juventude e

de Cultura o Projeto de Lei nº 2.008/2011, à Semad o Projeto de Lei nº 2.028/2011

(relator:  Deputado  Cássio  Soares);  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho Estadual do Idoso

o Projeto de Lei nº 1.795/2011, à SES o Projeto de Lei nº 1.874/2011, à Seplag, à

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  -  Seds  -  e  à  SES  o  Projeto  de  Lei  nº

1.995/2011, à Seds o Projeto de Lei nº 2.042/2011 e à Seplag e ao Prefeito Municipal

de Pará de Minas o Projeto de Lei nº 2.253/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira,

os  três  primeiros  em  virtude  de  redistribuição).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.519  e

1.992/2011 são retirado da pauta, atendendo-se a requerimentos, respectivamente,

dos  Deputados  Bruno  Siqueira  e  Duarte  Bechir  aprovados  pela  Comissão.  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.733, 1.849 e 1.837, no 1º turno, deixam de

ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores, no caso dos dois primeiros, Deputado Bruno Siqueira, e no caso do último,
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Deputado  Pompílio  Canavez,  todos  em  virtude  de  redistribuição.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito Alves –

Rosângela Reis – André Quintão.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/8/2011

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Antônio Carlos Arantes e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João Vítor Xavier,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, 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 da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  de  dois  ofícios  do  Sr.  Emanuel  Martins  Simões  Coelho,

Superintendente Substituto do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

-:  a  primeira,  encaminhando  relatório  de  vistoria  elaborado  por  aquele  órgão,

referente ao Processo DNPM 815.691/1971, e a segunda, publicada no “Diário do

Legislativo”, em 18/8/2011. Passa-se à 2ª Fase da 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 1.336/2011. Passa-se à 3ª Fase

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Rogério  Correia (2),  em que solicita  seja  garantida

pelos órgãos ambientais envolvidos no processo de discussão sobre a Minas Del Rey,

em Mariana, ampla participação popular nas audiências públicas que venham a ser

realizadas e seja realizada reunião desta Comissão, com a presença da Prefeitura de

Mariana, da Câmara Municipal de Mariana, da Promotoria do Ministério Público, da
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empresa  Vale,  de  entidades  da  sociedade  civil  do  Município  de  Mariana  e  da

Comissão da Câmara Federal de Minas e Energia, para tratar da intenção da Vale de

reativar  os  trabalhos  da  Minas  Del  Rey;  e  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja

encaminhado ofício à Cemig parabenizando-a pelo pronto atendimento às múltiplas

ocorrências de queda de energia ocorridas no Estado, em 9/6/2011, em função dos

fortes  ventos  que  se  abateram  sobre  o  território  mineiro.  Foram  rejeitados

requerimentos do Deputado Rogério Correia (3) em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  para  que  o

Ministério Público de Minas Gerais possa apresentar a proposta de regionalização de

áreas mineradoras  em  Minas  Gerais;  seja  realizada reunião  de  audiência  pública

conjunta  com a Comissão de Meio Ambiente  para  debater  os  possíveis  impactos

ambientais  e  sociais  causados  pela  mineração  nas  comunidades  quilombolas  de

Minas  Gerais  e  seja  enviado  ofício  à  diretoria  da  empresa  Vale  solicitando  que

encaminhe à Comissão cópia da documentação requerida pelo Promotor de Justiça

Antônio  Carlos  de  Oliveira,  da  Comarca  de  Mariana.  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 setembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/8/2011

Às  14h41min,  comparecem na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fred Costa,

Carlin  Moura  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  Deputado  André  Quintão,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o Deputado Rogério  Correia.  Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Fred  Costa,  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

discutir e votar proposições e comunica o recebimento da seguinte correspondência



457
____________________________________________________________________________

publicada no “Diário do Legislativo”de 18/8/2011: ofícios do Sr. Alexandro Reis, Diretor

do Departamento  de  Proteção ao Patrimônio  Afro-Brasileiro  da Fundação Cultural

Palmares;  e  do  Sr.  Paulo  César  da  Silva,  Coordenador  do  Contencioso  da

Procuradoria-Geral  do  Município  de  Contagem.  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  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública em reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária  para  monitorar  o  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG

2007-2011 - e discutir as diretrizes do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI  2012-2030;  seja  encaminhado  ao  Conselho  Federal  de  Serviço  Social

manifestação  de  aplauso  pela  nota  de  19/08/2011,  intitulada  "Conjunto

CFESS/CRESS contesta a Adin da CNS, que questiona a constitucionalidade da lei

das 30 horas para assistentes sociais"; do Deputado Rogério Correia em que solicita

sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões

de Administração Pública e de Participação Popular para o Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado e para os sindicatos Sinjus, Sindujus e Serjusmig; dos Deputados

Bruno  Siqueira  e  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  pedido de providências  para  a contratação dos

candidatos classificados no último concurso público do TJMG para a 1ª Instância,

com ênfase nos candidatos ao cargo de Psicólogo Judicial;  seja encaminhado ao

Presidente  desta  Casa  pedido  de  providências  para  a  criação  de  uma comissão

parlamentar para acompanhar a destinação e a execução dos recursos orçamentários

voltados aos servidores do Tribunal de Justiça, especificamente os relacionados com

o cumprimento dos direitos como adicional de insalubridade, periculosidade e verba

indenizatória paga pelas diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça, Comissários

da Infância e da Juventude, Assistentes Sociais  e Psicólogos;  da Deputada Luzia

Ferreira e dos Deputados Bruno Siqueira e Rogério Correia (2) em que solicitam seja

encaminhado ao Governador  do  Estado pedido  de  providências  para  aprovisionar

recursos  orçamentários  para  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  efetuar  o  devido

pagamento  das  despesas  processuais  de  assistência  judiciária,  tais  como
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indenização do transporte dos servidores, realização de perícias e demais despesas

secundárias; e seja encaminhado ao Presidente do Tribunal  de Justiça pedido de

providências para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores desse

Tribunal,  em cumprimento às Leis nºs 10.856 e 19.480. 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 agosto de 2011.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/8/2011

Às  19h15min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Délio  Malheiros,

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

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da

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

reunião  se  destina  a  debater,  com  a  participação  do  Procon-MG  e  do  Sistema

Nacional  de  Defesa  do  Consumidor,  as  propostas  de  atualização  do  Código  de

Defesa do Consumidor elaboradas pela comissão de juristas instituída pelo Senado

Federal e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Claudia Lima Marques, professora e

relatora-geral  da  Comissão  Especial  de  Juristas  do  Senado  Federal;  e  os  Srs.

Leonardo Bessa e Roberto Pfeiffer, membros da Comissão de Juristas do Senado,

representando o Sr. Antônio Herman de Vasconcellos, Ministro do Superior Tribunal

de Justiça e Presidente da Comissão de Juristas do Senado Federal; Hector Valverde

Santana, Presidente da Brasilcon, Gisela Simona, Superintendente do Procon-MT e

Presidente da Associação Procon-Brasil  e Antônio Caldas Brito,  Diretor do Procon

Estadual do Espírito Santo, membros da Comissão do Sistema Nacional de Defesa

do Consumidor para Assuntos Normativos; Jacson Rafael Campomizzi,  Procurador

de Justiça e Coordenador do Procon Estadual; Aristóteles Atheniense, Conselheiro do

Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
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representando  o  Sr.  José  Anchieta  da  Silva,  Diretor-Presidente  do  Instituto  dos

Advogados de Minas Gerais; Amauri Oliva, Diretor Substituto, representando a Sra.

Juliana  Pereira  da  Silva,  Diretora  do  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor e membro da Comissão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

da  Secretaria  de  Direito  Econômico  do  Ministério  da  Justiça;  Bruno  Burgarelli

Albergaria Kneipp, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG,

representando  o  Sr.  Luís  Cláudio  da  Silva  Chaves,  Presidente  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil - Seção MG, e representando, também, o Sr. Ophir Cavalcante

Júnior,  Presidente  da  OAB;  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon

Assembleia, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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, 31 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/8/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir a situação da Indústria e do Comércio no Estado e

avaliar seus reflexos na economia nacional e internacional, receber o Secretário de

Estado  de  Turismo  e  discutir  e  votar  proposições.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Agostinho Patrus, Secretário de
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Estado de Turismo; João Neiva, Superintendente de Cooperativismo e Apoio ao Setor

Terciário, representando a Sra. Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Secretária de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico;  Gilberto  Silva  Ramos,  Subsecretário  da

Receita Estadual, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário

de  Estado  de  Fazenda;  Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,

Superintendente  de  Tributação,  representando  o  Sr.  Luiz  Antônio  Athayde

Vasconcelos, Subsecretário de Investimentos Estratégicos da Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Econômico;  e  Luís  Márcio  Ribeiro  Vianna,  Secretário  de

Relações Institucionais do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra - representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  aos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, 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.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Tenente

Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Duilio de Castro e João Leite em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Estado de Turismo e à Secretaria  de

Estado Extraordinária  da  Copa de 2014 o projeto  "Expresso Vale Verde",  que se

destina  à  criação  de  produto  turístico  regional,  em  modal  ferroviário  no  Estado;

Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas em que solicitam seja realizada

reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Corinto  para  discutir  o  Turismo

Ferroviário  e  a  preservação  e  conservação  do  patrimônio  ferroviário  no  Estado;

Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada  visita  desta  Comissão  aos

Municípios  de  Ribeirão  Vermelho  e  Carrancas,  para  tomar  conhecimento  do

patrimônio histórico e cultural vinculado à rede ferroviária dessas localidades, bem

como conhecer  as  políticas culturais  e turísticas que as referidas municipalidades

desenvolvem. Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, Ulysses Gomes,

Luiz  Humberto  e  a  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Estado de Turismo e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas pedido de providências para a inclusão do ramal  ferroviário Uberlândia -

Araguari  no  programa "Trens  de  Minas”,  com  vistas  a  implantar  o  trem  turístico.

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 desta reunião.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ulysses Gomes - Hélio Gomes.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/8/2011

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e Elismar Prado (substituindo o Deputado Pompílio Canavez,

por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,

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

Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a instalação de uma usina química de fertilizantes na

região de Patrocínio, que poderá resultar na desapropriação de pequenos produtores

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

Alberto  Sanarelli  Junior,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Patrocínio;  Rodrigo

Angelis Alvarez, Superintendente Regional de Regularização Ambiental do Triângulo

Mineiro, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; João Batista Ferreira, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio e Região; Joel da Silva Carvalho,

Vereador e Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio e

Região; Antônio Geraldo de Oliveira, Diretor-Regional do Fórum Nacional de Agentes

da  Sociedade Civil  -  Fonasc  -,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado e dos Deputados Almir Paraca

e  Elismar  Prado,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Conselho  de  Política

Ambiental - Copam -, à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

- Codemig - e à Superintendência Regional de Regularização Ambiental da Secretaria

de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Supram-Semad  -

pedido de providências para que seja realizado estudo sobre as áreas apresentadas

como passíveis de implantação de indústria química de fertilizantes no Município de

Patrocínio, bem como para que seja apresentada justificativa quanto à escolha da

região  conhecida  como  Santo  Antônio  da  Lagoa  Seca,  para  implantação  do

mencionado empreendimento; seja encaminhado à Codemig pedido de providências

para que realize, no Município de Patrocínio, reuniões com a comunidade, antes da

definição  sobre  o  local  onde  será  implantada  uma  usina  de  fertilizantes;  sejam

encaminhadas  ao  Copam,  à  Codemig  e  à  Supram-Semad  as  notas  taquigráficas

desta  reunião,  bem  como  documento  entregue  a  esta  Comissão,  contendo

reivindicação  dos  afetados  pelo  projeto  de  expansão  urbana  de  Patrocínio;  seja

encaminhado às agências  do Banco do Brasil,  do HSBC,  do Bradesco e Sicoob-

Copacred no Município de Patrocínio pedido de informações sobre a não concessão

de empréstimos aos moradores das comunidades de Santo Antônio da Lagoa Seca,

Tijuco e Esmeril, em provável descumprimento do Código de Defesa do Consumidor;

sejam  encaminhadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  à  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, à Comissao

Pastoral da Terra, ao Ministério da Agricultura, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Patrocínio, ao Sindicato Rural  de Patrocínio e à Federação dos Produtores de

Café de Minas Gerais as notas taquigráficas desta reunião; seja encaminhado à Vale

do Rio  Doce (Setor  de Fertilizantes)  pedido  de  informações  sobre o processo de

implantação de indústria química no Município de Patrocínio, detalhando os impactos

ambientais  do  referido  empreendimento;  e  seja  encaminhado  ao  Prefeito  de
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Patrocínio pedido de informações sobre as perspectivas de implantação de indústria

química no referido Município e os critérios utilizados para a escolha da respectiva

área  de  implantação,  bem  como  as  notas  taquigráficas  da  presente  reunião.

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, 1º de setembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite – André Quintão.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às  9h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Delvito  Alves  e  Duarte Bechir,  membros da  supracitada Comissão.  Está presente,

também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncia

de violação dos direitos humanos dos doentes renais crônicos que necessitam fazer

diálise pela Prefeitura de Belo Horizonte e estão correndo risco de morte em função

do descumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC-154/2004, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Zani Cajueiro

Tobias de Souza, Procuradora da República em Minas Gerais, informando que nessa

Procuradoria  os  Inquéritos  Civis  Públicos  nºs  1.22.000.00095/2010-29  e

1.22.000.000656/2010-90, relativos à Usina Hidrelétrica de Candonga, no Município

de  Santa  Cruz  do  Escalvado,  são  de  responsabilidade  da  Procuradora  Mírin  do

Rozário Moreira Lima. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,

para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.097/2011, turno

único (Deputado Paulo Lamac). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça de Defesa da

Saúde - 2ª Promotoria de Belo Horizonte; Maria Cristina Ferreira Drummond, Gerente

de  Serviço  Municipal  de  Alta  Complexidade  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde;

Suzana  Maria  Moreira  Rates,  Secretária  Municipal  Adjunta  de  Saúde  de  Belo
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Horizonte, representando Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde, e

os  Srs.  Ageu  Rodrigues  de  Oliveira,  Presidente  Associação  dos  Pacientes  e

Transplantados  Renais  de  MG  -  Renalmig;  Vinícius  Marcus  Nonato  da  Silva,

advogado  e  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG,  Armando

Gonçalves dos Santos, Presidente da Associação Nacional dos Pacientes e Doadores

de Órgãos - Doretrans - e Mário Eduardo Passos Martins, membro da Associação

Nacional dos Pacientes e Doadores de Órgãos - Doretrans -, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  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 e pela rejeição do Substitutivo nº  1, no 1º  turno,  do  Projeto de Lei  nº

777/2011 (relator: Deputado Durval Ângelo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 1.887/2011. Registra-se a presença do Deputado

Paulo Lamac. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (2) em que

solicita seja realizada reunião de pública para debater denúncia de possíveis falhas

no inquérito policial  e na instrução criminal referente ao processo em que figuram

como réus Carlos  Henrique Pereira  e  outros;  seja realizada reunião  de audiência

pública para discutir os Direitos Humanos e Cidadania; Celinho do Sinttrocel em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública em Uberlândia, para discutir  o

Projeto de Lei Federal nº 271/2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que institui o

Estatuto do Motorista; Deputado Durval Ângelo e João Leite em que solicitam seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e a de Segurança Pública, com técnicos

do executivo, destinada a audiência pública para realizar o monitoramento do PPAG-
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2008/2011; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

em  Frutal  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  violação  dos  direitos

humanos dos Vereadores (e ex-Vereadores) desse Município, atualmente afastados

de  seus  cargos.  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 setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

31/8/2011

Às  14h45min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputados  André  Quintão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a campanha

Fome, obesidade, desperdício: não alimente este problema, do Conselho Nacional

dos Nutricionistas e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, em comemoração ao

Dia do Nutricionista. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Denise Helena de Campos Damin, estudante de nutrição; Lívia Garcia

Ferreira,  Professora da Universidade de Itaúna;  os  Srs.  Ivan Mourthé de Oliveira,

representando  a  Sra.  Rosane  Nascimento,  Presidente  do  Conselho  Federal  de

Nutricionistas; Élido Bonomo, Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da

9ª Região; e Dom Mauro Morelli,  Presidente do Conselho de Segurança Alimentar

Nutricional  Sustentável  do  Estado de  Minas  Gerais,  que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Adelmo

Carneiro Leão. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,

tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Fred Costa - João Leite.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também, os  Deputados André Quintão,  Delvito  Alves,

Tadeu Martins Leite e Pompílio Canavez. 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 o

licenciamento  ambiental  para  a  instalação  de  tanques-rede  no  lago  de  Furnas  e

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Tatiana  Martins,  Coordenadora  de

Cerimonial  do Ministério  da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento;  do Sr.  Luciano

Junqueira de Melo, Superintendente Regional de Meio Ambiente; e do Sr. Leonardo

Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda, publicado no “Diário do

Legislativo”,  em  18/8/2011.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Frederico  Ozanam  de  Souza,  Coordenador  Técnico

Regional da Emater; Marcelo Lana Franco, Vice-Presidente da Emater; Lucas Rocha

Carneiro,  Assessor  para  Aquicultura  da  Superintendência  Federal  da  Pesca  e

Aquicultura - Ministério da Pesca e Aquicultura; Danilo Vieira Júnior, Subsecretário de

Gestão e Regularização Ambiental Integrada, representando o Secretário Estadual de

Meio Ambiente;  Enio Rezende de Souza,  Coordenador  Técnico Estadual  de Meio

Ambiente  da  Emater;  Patrícia  Regina  Domingos,  Extensionista  Agropecuária  da

Emater  e  Secretária  da  Associação  de  Piscicultores  de  Capitólio;  Luciano  Souza

Ribeiro, representante da Cooperativa de Piscicultores do Alto e Médio São Francisco

–  Coopeixe  de  Morada Nova  de  Minas;  Maurício  Grós,  Engenheiro  de  Pesca da
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Codevasf; Marcelo Rodrigues da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São José

da Barra;  Nilson Teodoro  da  Corte,  Presidente da Associação de Piscicultores de

Capitólio; Luiz Carlos Rodrigues Caribé, Presidente da Associação de Piscicultores de

Alfenas; Alex Douglas M. Demier, Chefe da Unidade de Desenvolvimento Territorial da

Codevasf; José Antônio Delfino Barbosa, Presidente da Associação dos Agricultores

do Médio Rio Grande; Getúlio Gontijo Amorim, Assessor Parlamentar do IEF; Alisson

Santos Almada, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Capitólio; Daniel Henrique

dos Santos Jorge, do Ministério da Pesca e Agricultura; e Helder da Costa Rodrigues,

Engenheiro  Químico  do  Ministério  da  Pesca e  Agricultura,  que são  convidados  a

tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

membros desta Comissão (3), em que solicitam seja encaminhado ofício ao Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas – IEF – , solicitando a revogação do art. 5º da

Portaria nº 98, de 2002, o qual exige do aquicultor a apresentação de anuência ou

autorização  da  concessionária  de  energia,  abastecimento  de  água  ou  outra  que

administre a barragem; requerem, ainda, seja encaminhado ofício ao Presidente do

Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam, solicitando a reformulação dos

critérios  de  licenciamento  ambiental  de  aquicultura  existentes  na  Deliberação

Normativa nº 74, de 2004, para adequá-la aos parâmetros utilizados na Resolução

Conama nº  413,  de  2009,  de  forma  a  resolver  os  entraves  burocráticos  desses

processos  de  licenciamento;  e  em  que  solicitam  reunião  extraordinária  desta

Comissão, com técnicos do Executivo, destinada à audiência pública para debater o

monitoramento  do  PPAG  –  2008/2011;  Pompílio  Canavez,  em  que  solicita  seja

encaminhado ofício ao Ministério da Pesca e Agricultura com vistas à reformulação do

zoneamento aquícola do lago de Furnas, ouvindo a Associação de Aquicultores e a

Associação  de  Municípios,  haja  vista  que  o  zoneamento  atual  não  atende  às
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necessidades de população local.  A Presidente recebe requerimento do Deputado

Delvido Alves, em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão na

cidade  de  Morada  Nova  de  Minas,  para  debater  as  atividades  da  pesca  e  da

aquacultura  com  a  população.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia primeiro de

setembro  do  corrente  ano,  às  dez  horas,  no  Plenarinho  II,  com  a  finalidade  de

apreciar matérias constantes na pauta e de discutir e votar pareceres de Redação

Final  e  proposições  da  Comissão,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.004/2011

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 Fundação Ministério Vitorioso, com sede no Município

de Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.004/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Ministério  Vitorioso,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  entidade  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  prestação  de  serviços  de

assistência social, guiada pelo princípio da dignidade do ser humano.

Com esse propósito,  a instituição trabalha pela reabilitação de menores pobres,

carentes e marginalizados, promove programas de combate à miséria, à desnutrição
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e ao analfabetismo e presta assistência material, profissional e psicológica a idosos,

gestantes, mães, pessoas com deficiência e a todos que necessitam de apoio. Além

disso, orienta seus assistidos e familiares sobres seus direitos, gerencia programas

de assistência à saúde e policlínicas comunitárias, incentiva programas de habitação

popular,  mantém oportunidades educativas para aperfeiçoamento, especialização e

qualificação, auxiliando a integração de seus beneficiados no mercado de trabalho,

fomenta  a  geração  de  renda  e  emprego,  divulga  atividades  culturais,  artísticas,

desportivas  e  de  preservação  ambiental  e  executa  serviços  de  radiodifusão

comunitária.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  Fundação  Ministério  Vitorioso,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.004/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.017/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Viver Feliz do Bairro Estaleiro II – Ascovife

–, 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.

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 2.017/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Viver Feliz do Bairro Estaleiro II – Ascovife –, com sede no Município de

Contagem,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

defender os direitos e os interesses dessa comunidade.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  representa  seus  associados  nos  assuntos

referentes à melhoria de sua qualidade de vida, especialmente aqueles relacionados

à saúde, à educação, ao saneamento básico, à infraestrutura, ao esporte e ao lazer,

promove a educação ambiental, orientando sobre a preservação do meio ambiente,

mantém uma rádio comunitária e incentiva a integração social dos moradores.

Diante do relevante trabalho realizado pela referida Associação em prol do pleno

exercício da cidadania dos moradores do Bairro Estaleiro II, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.017/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.054/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 18.668, de 22/12/2009, que declara de utilidade

pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da  Vila  Martinho Campos  –

Codec –, com sede no Município de Três Pontas.

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  2.054/2011 pretende alterar  o art.  1º  da  Lei  nº  18.668,  de

22/12/2009,  que  declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário da Vila Martinho Campos – Codec –, com sede no Município de Três

Pontas,  em  consequência  da  alteração  estatutária  realizada  em  21/3/2011,  que

modificou  sua  denominação  para  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  do
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Distrito Quilombo Nossa Senhora do Rosário – Codec.

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 18.668, de 2009, e tem como propósito a proteção

e o  desenvolvimento integral  das  crianças  e  dos adolescentes da  comunidade,  a

fiscalização dos serviços públicos de saúde e de educação,  a luta em defesa da

infraestrutura  comunitária  de  saneamento  básico,  moradia,  comunicação,

eletrificação, esportes, lazer e segurança pública e a promoção do desenvolvimento

da agricultura local.

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 2.054/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.073/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural,  Educacional  e Desportiva de Itapecerica –

Acedei –, com sede no Município de Itapecerica.

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 2.073/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural, Educacional e Desportiva de Itapecerica – Acedei –, com sede no Município
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de Itapecerica, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

prestar assistência social aos segmentos sociais mais carentes, proporcionando-lhes

cultura, educação e desporto.

Na consecução desses propósitos, a instituição assiste a infância, a adolescência, a

juventude e a terceira idade, difunde a cultura e a prática desportiva, combate o uso

de drogas por meio de campanhas educativas,  contribui  para o enfrentamento do

desemprego e incentiva a preservação do meio ambiente.

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 social desenvolvido pela referida Associação

em  prol  dos  moradores  de  Itapecerica,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.073/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.081/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 18.227, de 1º/7/2009, que declara de utilidade

pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede no  Município  de

Uberlândia.

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



473
____________________________________________________________________________

O Projeto  de  Lei  nº  2.081/2011 pretende alterar  o art.  1º  da  Lei  nº  18.227,  de

1º/7/2009,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza

Rezende,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  em  consequência  da  alteração

estatutária  realizada em 26/10/2009,  que modificou sua denominação para Centro

Educacional Dona Neuza Rezende.

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 18.227, de 2009, e tem como propósito colaborar

no aprimoramento do processo educacional, na assistência à criança e na integração

família-creche-comunidade.

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 2.081/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 196/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 196/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.429/2008,  visa  a  tornar  “obrigatória  a

apresentação da Caderneta da Criança ou do Cartão da Criança no ato de inscrição

de  crianças  em  creches,  escolas  maternais,  jardins  de  infância  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumprindo o disposto no art. 173, § 2°, do Regiment o Interno, foram anexados à

proposição o Projeto de Lei n° 337/2011, de autoria  do Deputado Fred Costa, que

torna obrigatória a apresentação do cartão ou da caderneta de saúde da criança para
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matrícula na rede pública estadual  de ensino,  e o Projeto de Lei  nº 591/2011,  de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a apresentação do cartão

da criança ou da caderneta de vacinação da criança no ato da matrícula.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende estabelecer a obrigatoriedade de os pais ou

responsáveis apresentarem a caderneta ou o cartão de saúde da criança no ato de

inscrição ou matrícula desta em educandários públicos ou privados.

Esta Comissão, na legislatura precedente, se manifestou sobre a medida proposta

e, como não houve alteração no sistema jurídico que justifique o estudo da matéria

sob  um  novo  prisma,  mantemos  o  mesmo  entendimento  manifestado  naquela

ocasião:

“O cartão ou a caderneta de saúde da criança é um importante instrumento de

vigilância sanitária e de educação para a saúde. Por intermédio dele, o Estado e os

pais  ou  responsáveis  podem controlar  o desenvolvimento  da  saúde das crianças,

como seu  crescimento  e  a  aplicação das  vacinas  obrigatórias.  O  cartão  cumpre,

nesse  sentido,  uma  função  pedagógica,  porque  informa  aos  responsáveis  os

procedimentos básicos obrigatórios para o cuidado com a criança.

A matéria não encontra óbice em relação à constitucionalidade,  uma vez que o

Estado  pode  legislar  sobre  proteção  à  saúde,  nos  termos  do  art.  24,  XII,  da

Constituição  da  República.  É  razoável  que  as  escolas  contribuam  para  a  melhor

utilização dos cartões ou cadernetas de saúde da criança, e esta matéria não é de

competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Contudo,  tendo  em  vista  o  princípio  da  máxima  efetividade  dos  direitos

fundamentais, não nos parece que a apresentação do referido cartão deva ser uma

condição para que a criança seja matriculada na escola. Afinal, não se deve negar o

acesso da criança à educação porque ela não teve adequado acesso às políticas de

saúde, ainda que por desídia dos pais ou responsáveis.

Por  isso,  apresentamos,  ao  final  deste parecer,  o Substitutivo nº  1,  para  que a
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escola informe ao Conselho Tutelar se os pais ou responsáveis não apresentarem o

cartão  ou  a  caderneta  de  saúde  da criança.  Temos  certeza  de que,  levando  em

consideração  as  balizas  apresentadas  neste  parecer,  a  comissão  de  mérito  irá

aperfeiçoar a proposição.

Por fim, ressaltamos que a análise desta Comissão é realizada, por força do art.

102, III, ‘a’ do Regimento Interno, estritamente sob o viés jurídico-constitucional e,

nesse aspecto, não encontramos óbice. Vale lembrar, entretanto, que as Comissões

de  mérito,  quando  realizarem  sua  análise,  podem  entender  que  a  medida  é

inoportuna e inconveniente e, assim, opinar pela rejeição da proposição”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve se manifestar  sobre as proposições anexadas.  O Projeto de Lei  nº

337/2011 tem o mesmo teor do Substitutivo nº 1 aprovado por esta Comissão na

legislatura  passada.  Por  sua  vez,  o  Projeto  de  Lei  nº  591/2011  apresenta  uma

pequena inovação em relação ao substitutivo aprovado naquela oportunidade e ao

Projeto de Lei  nº  337/2011: impõe que a escola advirta  os  pais  com o cartão de

vacinação da criança desatualizado da importância da vacinação e dos cuidados com

a  saúde  com  seu  de  filho.  Para  acrescentar  essa  advertência,  alteramos  o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  aduzidas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  196/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a apresentação do cartão ou da caderneta de saúde da criança

para matrícula na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão ou a caderneta de

saúde da criança para matrícula em escola da rede pública estadual.

Parágrafo único –  Na hipótese de o  documento  não ser  apresentado ou de as

anotações estarem desatualizadas, a escola deverá comunicar o fato ao Conselho

Tutelar e advertir os pais da importância da vacinação e dos cuidados com a saúde
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dos filhos.

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

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator  – André Quintão – Cássio

Soares – Bruno Siqueira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/9/2011, as seguintes comunicações:

Da Deputada Ana Maria Resende, notificando sua ausência do País no período de

5 a 13/9/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Domingos Mazzilli,

ocorrido em 29/8/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado João Vítor Xavier, notificando sua ausência do País no período de 13

a 20/9/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Da Deputada Liza Prado, notificando sua ausência do País no período de 31/8/2011

a 10/9/2011. (- Ciente. Publique-se.)

MANIFESTAÇÃO

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:

de apoio ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte em face das notícias veiculadas

pela imprensa acerca da ação civil pública por improbidade administrativa interposta

pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público (Requerimento nº 1.410/2011, da

Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Vanderlei Miranda - Entrega de placa - Apresentação musical

-  Palavras  do  Coronel  BM Sílvio  Antônio  de  Oliveira  Melo  -  Exibição  de  vídeo  -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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  das  atas  das  quatro

reuniões anteriores.

Atas

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

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

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG - pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  - Convidamos a tomar  assento à Mesa os Exmos. Srs. Cel.  PM Luís

Carlos  Dias  Martins,  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  representando  o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo,

Comandante-Geral do CBMMG; e Ayres Augusto da Silva Mascarenhas, Secretário

Municipal  do  Trabalho  e  Emprego  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito
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Municipal, Márcio Lacerda; a Exma. Sra. Pricila Teixeira, Vereadora, representando o

Sr. Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e os Exmos.

Srs.  Cel  PM  QOR  Eduardo  Mendes  de  Sousa,  Diretor-Geral  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  Deputado

Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Cel.  BM Ivan Gamaliel  Pinto,  Subcomandante-Geral  e  Chefe  do  Estado-Maior  do

CBMMG; Cel. BM Vinícius Silveira Fulgêncio, Assessor de Assistência à Saúde; Cel.

BM Cláudio  Vinício  Serra  Teixeira,  Diretor  de  Recursos  Humanos;  Cel.  BM Israel

Marcos Rosa Pereira,  Corregedor  do  CBMMG; Cel.  BM Firmino Pereira  de  Brito,

Diretor de Tecnologia e Sistemas; Cel. BM Ezequiel Silva, Diretor de Apoio Logístico;

Cel.  BM Altamir  Penido  da  Silva,  Diretor  de  Atividades  Técnicas;  Cel.  BM Edson

Hilário da Silva, Comandante Operacional de Bombeiros; Cel. BM João Luiz Ramos,

Diretor de Ensino; Cel. BM Jaime de Paula, Diretor de Contabilidade e Finanças; Cel.

BM José Maria  Gomes,  ex-Comandante-Geral  do CBMMG; Cel.  BM QOR Aurélio

Sávio  de  Mendonça  Terra,  ex-Comandante-Geral  do  CBMMG;  Cel.  BM  Gilvam

Almeida Sá, ex-Comandante-Geral do CBMMG; Cel. BM Cícero de Almeida Batista,

ex-Comandante do CBMMG; Getúlio Gontijo, Assessor Parlamentar do IEF; Vereador

Paulo Sérgio Porto; Thiago Carvalho, Assessor do Deputado Federal Eros Biondini; e

José Emílio Afonso, Assessor Político do governo do Estado.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar, sob a regência do Subten. Marcos

Soel,  o  Hino  Nacional,  que  será  executado  pela  banda  de  música  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor  -  Temos  em mãos mensagem do Exmo.  Sr.  Márcio  Lacerda,  Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, que aqui se faz representar. (- Lê:) “Prezado Cel. Sílvio

Antônio de Oliveira Melo, com satisfação recebi o convite para participar da reunião

especial pelos 100 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
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Impossibilitado  de  comparecer,  quero,  por  meio  desta  mensagem,  parabenizar  a

instituição pela sua trajetória ao longo desses 100 anos e, em nome de todos os belo-

horizontinos, saudar com um abraço fraterno todos os bombeiros da nossa cidade e

do nosso Estado. O trabalho que vocês desempenham é fundamental para a nossa

cidade e os nossos cidadãos. Saibam que vocês têm todo o nosso apreço, respeito e

consideração. Desenvolvemos um esforço constante, Prefeitura de Belo Horizonte e

Corpo de Bombeiros, para manter um alto grau de entrosamento em um setor no qual

as  ações  sempre  são  delicadas  e  precisam  de  máxima  agilidade,  dedicação  e

planejamento para se chegar a bons resultados. Belo Horizonte sabe que terá sempre

no  Corpo  de  Bombeiros  um  aliado  permanente  nessa  construção  diária  de  uma

cidade melhor para todos. Parabéns a todos vocês que contribuíram e que continuam

contribuindo, cotidianamente, para a construção dessa história centenária de bravura,

coragem e compromisso. Com meu cordial abraço, Márcio Lacerda, Prefeito de Belo

Horizonte”.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Exmos.  Srs.  Deputado  Doutor  Viana,  neste  ato  representando  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Cel. PM

Luís Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador, representando o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ayres Augusto da

Silva Mascarenhas, Secretário Municipal do Trabalho e Emprego de Belo Horizonte,

representando  o  Prefeito  Municipal,  Márcio  Lacerda;  Vereadora  Pricila  Teixeira,

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

Burguês; e Cel. PM QOR Eduardo Mendes de Sousa, Diretor-Geral do Instituto de

Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, boa noite. Saúdo também a

assessoria da Casa pelo brilhante trabalho na preparação desta justa homenagem; os

demais  senhores  e  senhoras  que  compõem  esse  que  podemos  chamar,  sem

exagero,  de nosso glorioso Corpo de Bombeiros;  os profissionais da imprensa;  e,

especialmente,  todos  os  que  de  casa,  espalhados  pelas  nossas  Minas  Gerais,

acompanham a transmissão ao vivo desta homenagem. Sinto-me muito honrado em

prestar  esta  homenagem  ao  Corpo  de  Bombeiros  de  Minas  Gerais  pelo  seu
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centenário.  Sabemos  que  são  poucas  as  instituições,  até  mesmo empresas,  que

resistem há 100 anos. E o Corpo de Bombeiros não poderia ser diferente, visto que

atualmente é uma das instituições mais reconhecidas e admiradas pela população.

Com a inauguração e o desenvolvimento de Belo Horizonte, observou-se que a

cidade não dispunha de um Corpo de Bombeiros em sua estrutura governamental e,

após alguns acontecimentos fatídicos, como o incêndio do Grande Hotel, em 1908,

decidiu-se  pela  criação de uma Seção de Bombeiros.  O Corpo de Bombeiros  foi

criado por meio da Lei nº 557, de 31/8/1911. Nos primeiros anos de sua existência,

enfrentou grandes desafios, principalmente na sua estruturação. Em agosto de 1912,

a Seção de Bombeiros passou a ser uma Companhia de Bombeiros da Força Pública.

Em outubro do mesmo ano, um grupo de 15 militares da Força Pública foi enviado à

Capital Federal para receber treinamento no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

O primeiro Comandante da Companhia de Bombeiros foi o Cap. Augusto de Oliveira

Jardim, que a comandou de agosto de 1912 até maio de 1915. Outro grande auxílio

para a estruturação da Companhia foi a chegada, em 1915, do Sgt. João de Azevedo

Teixeira,  enviado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  da  Capital  Federal  para  treinar  os

Bombeiros de Belo Horizonte.

Os anos 20 foram marcados pela aquisição de equipamentos e pelo investimento

no treinamento de militares. Outro fato importante dessa década foi a elevação da

Seção de Bombeiros ao nível de Companhia, que ficou conhecida como Companhia

de Sapadores Bombeiros. Em 1931, a Companhia foi elevada ao nível de Batalhão e

passou a funcionar  em sua nova sede,  na Praça Rio Branco,  no Centro de Belo

Horizonte. Nessa sede também funcionou o primeiro quartel do Corpo de Bombeiros

da Força Pública. No ano de 1934, o Batalhão tornou-se uma instituição autônoma e

passou a ser o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, o efetivo

dos  bombeiros  foi  ampliado  para  300  homens.  Nas  décadas  de  30  e  40,  Belo

Horizonte estava em ampla expansão e, com a urbanização da cidade, percebeu-se

que a Capital necessitava de um melhor sistema de escoamento. No período das

chuvas,  a  cidade sofria  com os  alagamentos das ruas e  o  desmoronamento  das

encostas e morros. Com isso, o Corpo de Bombeiros mostrou que não estava limitado

a realizar salvamentos das vítimas do fogo, mas também das águas. Nos anos 50, os
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Bombeiros atuaram no incêndio de dois importantes prédios do patrimônio histórico

de Belo Horizonte: o Sobrado das Casimiras, em 1955, e o prédio da Assembleia

Legislativa,  em 1959,  à  época localizado na  Praça Afonso Arinos.  Nessa década

também  há  registros  de  vários  incêndios  nas  indústrias  e  no  comércio  de  Belo

Horizonte e do Estado.

Em 1961, o incêndio no Edifício Arcângelo Maleta, localizado no mesmo endereço

onde antes se incendiou o Grande Hotel, terminou na morte de um dos homens do

Corpo de Bombeiros, o Maj.  João Batista. Esse fato trouxe à tona a carência de

abastecimento de água por que Belo Horizonte passava desde a sua fundação. Pela

escassez de hidrantes, não havia como combater as labaredas que queimavam o

prédio e ameaçavam as construções próximas.

Na década de 60, a população de Belo Horizonte ganhou uma grande contribuição

com a criação da Companhia  de  Proteção,  Salvamento  e  Prevenção.  Desde sua

fundação, o Corpo de Bombeiros atua em diversas ocorrências de salvamento, mas,

com a criação dessa Companhia, permitiu-se institucionalizar essas atividades, e isso

possibilitou  a  justificativa  de  investimentos  em  equipamentos  e  treinamentos

específicos.

O Corpo de Bombeiros teve um papel fundamental ao prestar socorro às vítimas da

tragédia da Gameleira, em 1971, quando o Pavilhão de Exposições, já em fase final

de sua construção, desabou e matou dezenas de operários. Nesse mesmo ano, o

Corpo de Bombeiros perdeu dois combatentes no incêndio do Edifício Guanabara, no

Centro de Belo Horizonte.

No  Estado,  a  primeira  legislação  municipal  que  estabelecia  critérios  para  a

prevenção contra incêndios foi assinada em Belo Horizonte, em 1972. Para que as

exigências da lei fossem cumpridas, os Bombeiros passaram a fiscalizar os prédios à

procura  de  irregularidades.  Porém essa legislação limitava-se à  Capital,  enquanto

outras cidades aprovaram suas próprias leis de prevenção. Em 2001, foi  criada a

primeira lei de prevenção a incêndios de âmbito estadual, Lei n° 14.130, atualmente

regulamentada pelo Decreto n° 44.746, de 2008.

Com essa prevenção, houve uma grande redução nos índices de incêndios, e o

socorro  público  realizado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  foi  aprimorado.  Além  dos
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caminhões  vermelhos  da  Corporação e  das  ambulâncias,  a  população,  em 1994,

passou a contar com a imobilização e transporte adequado das vítimas de acidentes

automobilísticos e acidentes diversos.

Atualmente o Corpo de Bombeiros possui sede em 52 Municípios mineiros, atende

em média a 17 mil ocorrências mensais em todo o Estado e aumentou seu efetivo

para 5.600 homens.

Eu acredito que o bombeiro não presta um serviço, mas oferece a sua vida em

sacrifício por aquilo que faz; e acredito que poucas profissões são tão nobres como a

do nosso bombeiro militar.

Portanto esta homenagem é mais que justa. Sei que é uma pequena homenagem,

considerando  o  tamanho  da  importância  do  nosso  Corpo de  Bombeiros,  mas  eu

espero que esta Casa, a Assembleia Legislativa, a Casa do povo, tenha dado a sua

contribuição  nesse  sentido  e  que  possamos  comemorar  esses  100  anos,

reconhecendo  que  tudo  aquilo  que  os  bombeiros  têm  feito  é,  de  certa  forma,

imprescindível.  E  eu  acredito  que  não  exista  sociedade  no  mundo  que  possa

prescindir, que possa abrir mão desse trabalho que é feito por esses bravos homens

e mulheres.

Mais  uma  vez,  ficam  aqui  os  parabéns  deste  parlamentar,  proponente  desta

homenagem, e também de todos os colegas da Casa que assinaram o requerimento

para que este momento solene pudesse acontecer. Agradeço aos colegas que nos

honraram com sua presença, especialmente o nosso companheiro Deputado Adelmo

Carneiro Leão, do PT, que prestigia esta solenidade, os convidados e, de forma muito

especial, todos que acompanham esta solenidade através da TV Assembleia. Deus

nos abençoe. Parabéns ao Corpo de Bombeiros pelos seus 100 anos.

Entrega de Placa

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

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Cel. BM Sílvio

Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes

dizeres: “A salvaguarda da vida da população e a proteção de seu patrimônio é o

compromisso  precípuo  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais.  A
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Corporação,  ao  longo  de  sua  existência,  é  merecedora  de  sincera  admiração  e

profunda confiança, e sua importância faz-se patente no dia a dia de cada um dos

habitantes do Estado. A Assembleia Legislativa dirige esta homenagem ao Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  pelos  cem anos  de  seriedade  e  empenho  no

cumprimento da nobilíssima missão de garantir a segurança do povo mineiro”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Vanderlei Miranda, autor do

requerimento  que suscitou  esta  justa  homenagem  ao  Corpo  de  Bombeiros,  para,

juntos,  entregarmos  a  placa  de  homenagem  a  essa  brilhante  e  centenária

Corporação.

- Procede-se à entrega da placa.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a cantar a “Canção do Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais”, com letra e música do Ten.-Cel. João Batista de Assis e com

os acordes da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sob

a regência do Subten. Marcos Soel.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Coronel BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo

Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de saudar o Exmo. Sr. Deputado Doutor

Viana,  representando,  neste  ato,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; o Exmo. Cel. Luís Carlos Dias

Martins,  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  representando  o  Exmo.

Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  o  Exmo.  Deputado  Vanderlei  Miranda,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem à Corporação; o Exmo. Dr.

Ayres Augusto da Silva Mascarenhas, Secretário Municipal do Trabalho e Emprego de

Belo Horizonte, representando o Exmo. Prefeito Márcio Lacerda, a cujo conhecimento

gostaríamos que chegasse nossa satisfação e alegria em receber  tão significativa

mensagem alusiva ao centenário da Corporação; a Exma. Vereadora Pricila Teixeira,

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

Horizonte;  o  Exmo.  Cel.  PM  QOR  Eduardo  Mendes  de  Sousa,  Diretor-Geral  do

centenário Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais; o Exmo.

Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão; na pessoa do Cel. Ivan Gamaliel Pinto, Chefe do
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Estado-Maior  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  cumprimento  também  todos  os

Coronéis,  oficiais  e  praças  que  lotam  as  galerias  desta  Casa  Legislativa;  os  ex-

Comandantes-Gerais do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. José Maria Gomes, Cel.

Gilvam Almeida Sá e Cel. Cícero de Almeida Batista; o Cel. BM QOR Aurélio Sávio de

Mendonça  Terra;  o  Sr.  Thiago  Carvalho,  representando  o  Deputado  Federal  Eros

Biondini; o Dr. José Emílio, Assessor pessoal do Governador; os amigos do Corpo de

Bombeiros e todas as autoridades civis e militares que prestigiam esta homenagem

da Assembleia Legislativa ao centenário da Corporação.

É com alegria que o Corpo de Bombeiros Militar  de Minas Gerais  recebe desta

Casa  Legislativa,  representante  do  povo  mineiro,  tão  importante  homenagem  em

virtude das comemorações do seu centenário. Essas duas instituições registram, em

suas histórias, fatos que as fazem convergir em vários momentos, como no ano de

1959,  quando  um  grande  incêndio  destruiu  por  completo  a  sede  da  Assembleia

Legislativa, no prédio da Praça Afonso Arinos, e acabou quase que por completo com

todo o acervo documental ali presente.

Convergem também no cerne da razão de suas existências, a vocação para servir o

povo  mineiro.  Povo  este  que  empresta  às  suas  instituições  seus  traços

característicos:  dedicação,  empenho,  solidariedade  e  eficiência.  Cem  anos  de

história.  Perdoem-me a falta de modéstia,  mas não há como uma pessoa não se

orgulhar de comandar uma tropa de Soldados da vida. E é em nome dessa tropa que

recebemos,  nesta  reunião,  homenagem tão  significativa  prestada pela Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, por iniciativa do Deputado Estadual Vanderlei Miranda.

Sr.  Deputado,  parabenizamos  V.  Exa.  pelo  sucesso  alcançado  nos  vários

segmentos em que vem labutando, na vida política, pessoal ou na liderança religiosa,

especialmente  pela  dedicação  ímpar,  responsável  e  inteligente  no  trato  da  coisa

pública. À Assembleia Legislativa de Minas Gerais, voz e coração do povo mineiro,

instituição  igualmente  histórica,  que  vem  mostrando  uma  prática  parlamentar

democrática, plenamente comprometida com a liberdade e com a eficiência na sua

tríplice  missão  de  legislar,  fiscalizar  e  expressar  os  anseios  do  povo  mineiro,

manifestamos  nossa  satisfação  e  orgulho  em  receber  tão  nobre  homenagem.

Agradecemos,  sobretudo,  o  empenho  e  a  celeridade  que  esta  Casa  Legislativa
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sempre  hipotecou  às  questões  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  em  especial,  na

aprovação das normas relativas à Corporação, tais como a Emenda à Constituição

Estadual  nº  39,  de  2/6/99;  a  Lei  Complementar  nº  54,  que  dispõe  sobre  a

Organização Básica do Corpo de Bombeiros; a Lei nº 14.130, que dispõe sobre a

prevenção contra incêndio e pânico no Estado; a aprovação da Taxa de Incêndio, por

meio  da  Lei  nº  14.938,  de  29/12/2003;  e,  finalmente,  a  aprovação  da  Lei  nº

16.307/2006, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais.

Cumprimento  o  eminente  Deputado  Doutor  Viana,  que  preside  esta  histórica

cerimônia, cuja trajetória de trabalho sério e comprometido o levou ao coroamento

nas urnas, estando no exercício de seu quarto mandato e tendo exercido os cargos

de  Presidente  e  Vice-Presidente  desta  Casa  Legislativa.  Cumprimento  todos  os

ilustríssimos  parlamentares  desta  Casa,  deixando  o  registro  de  nossa  imensa

gratidão  por  esta  homenagem  que,  entre  tantas  recebidas  ao  longo  do  ano  do

centenário, certamente ficará guardada com especial carinho.

Nós, bombeiros militares de Minas Gerais,  honramos as leis aprovadas por esta

Casa. Está escrito no inciso VII do art. 3º da Lei Complementar nº 54 que compete ao

Corpo de Bombeiros aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais

e buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. É com esse

intuito  que  temos  trabalhado,  com  o  objetivo  de  buscar  a  melhor,  mais  rápida  e

competente resposta aos anseios e necessidades daqueles que clamam por proteção

e socorrimento públicos de qualidade, na missão de sempre servir  àquela que se

configura a razão de nossa existência: a sociedade mineira. Muito obrigado a todos.

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 os presentes a ouvir  a  banda de música do  Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  que  apresentará  a  música  “Brincando  com  o

bombardino”, composição em estilo concertino, com arranjo de Edmael Santos e solo

do  bombardinista  1º-Sgt.  Walney Antônio  Lima;  e  um  “pot-pourri”  de  músicas  de
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Roberto Carlos, com solo especial do trompetista 2º-Sgt. Adelmo Luiz dos Santos e

adaptação de Feitosa.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Temos  um  momento  extremamente  bonito  de  cultura  e  de  história.  Tenho  um

discurso muito bem preparado pela nossa assessoria. Repetirei muitas coisas já ditas

pelo nosso companheiro Vanderlei Miranda, meu amigo e autor desse maravilhoso

requerimento que nos propicia esta noite bacana. Entretanto, não falarei pela razão,

vamos pelo coração. Inicio cumprimentando o nosso sempre amigo Cel. Martins, que,

além  de  ser  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  o  representa  com  muita

galhardia. É uma alegria tê-lo aqui. Sua presença muito engrandece nossa Mesa de

honra.  Efusivamente  e  com muita alegria,  cumprimento  o  nosso querido Cel.  BM

Sílvio  Antônio  de  Oliveira  Melo,  Comandante-Geral  da  brilhante  Corporação,  que

dedicou 28 anos de sua vida a serviço do Corpo de Bombeiros. É uma vida. Na

pessoa do Cel. Sílvio, cumprimento os demais Coronéis, oficiais, todos os presentes,

com os quais já convivemos tanto, pois já estou com 13 anos de Casa. Com muito

entusiasmo, cumprimento o meu amigo Secretário Ayres Augusto Mascarenhas, que,

com muita alegria,  representa o Prefeito  Márcio Lacerda, engrandecendo a nossa

Mesa.  Gostaria  de  cumprimentar  a  Vereadora  Pricila  Teixeira,  que  representa  o

Vereador  Léo  Burguês,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  e

também o meu amigo Paulinho Motorista. É uma alegria tê-los aqui engrandecendo o

Legislativo Estadual. Cumprimento, ainda, o Thiago, Assessor do Deputado Federal

Eros  Biondini,  que  passou  brilhantemente  por  esta  Casa.  Leve  nosso  abraço  ao

grande Deputado, figura carismática, humana, que coloca a religião como modelo de

vida.

Cumprimento ainda o amigo Cel.  BM QOR Eduardo Mendes de Sousa, Diretor-

Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  de  Minas  Gerais,  que

recebemos  com  muita  alegria  em  nossa  Mesa;  e  o  nosso  iluminado  Vanderlei

Miranda,  que,  em  um  momento  extraordinário,  apresentou  o  requerimento  que

suscitou esta reunião, unanimemente apoiado, Comandante, para prestarmos esta

justa homenagem, pois temos de valorizar o que merece ser valorizado.
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Antes de prosseguir  com as minhas palavras, quero cumprimentar ainda o José

Emílio, que, com muita alegria, vi cantando dali a canção dos bombeiros. Só depois

percebi que estava com uma cola escrita na mão; de qualquer forma, cantou com

muita vibração, porque realmente o hino entusiasma até nós, que só ficamos ouvindo.

Tenho certeza de que o Ten.-Cel João Batista de Assis, também em um momento

extraordinário,  quando  escreveu  essa  música  maravilhosa,  o  fez  com  o  coração,

vivendo essa realidade. É um hino muito bonito, que contagia a todos nós. Ficam as

minhas saudações, Emílio. Você nos representa e, embora não saibamos de cor o

hino,  somos  contagiados  por  sua  grandiosidade.  Cumprimento  ainda  a  mulher

bombeiro militar, as várias presentes nesta reunião e outras que não estão aqui. A

Corporação tem muitas, e esta Casa cumprimenta a todas elas na pessoa da Cap.

Jordânia, que não para. Ela está passando daqui para ali, sempre eficiente, e aqui

representa a  mulher  mineira,  a mulher  bombeiro,  que também defende a vida de

todos nós. A vocês, mulheres, parabéns. Que Deus continue dando-lhes muita força.

Nós  temos  mais  força  do  que  elas,  mas  elas  têm  muito  mais  resistência.

Cumprimento também o Subten. Soel,  da nossa maravilhosa banda de música do

Corpo  de  Bombeiros,  e,  na  sua  pessoa,  todos  os  componentes  da  banda,

distinguindo os dois personagens extraordinários que aqui também nos agraciaram

tocando, entre outras músicas, o Hino dos Bombeiros: o Sgt. Walney Antônio Lima e o

trompetista, 2º-Sgt. Adelmo Luiz dos Santos, que cantou essa música maravilhosa

que representa a vida de vocês e a vida de todos nós, seguindo a mesma estrada –

como diz um certo trecho da música, que ele interpretou tão bem em seu trompete,

acompanhado  pela  banda.  Por  fim,  cumprimento  os  funcionários  da  Casa,  os

telespectadores da TV Assembleia Legislativa e os demais convidados presentes.

Como eu disse, não vou ler o discurso – embora o Cel. Martins já tenha dado uma

olhada nele  para  ver  quantas  páginas  tem  -,  porque há muito  acompanhamos  o

trabalho do Corpo de Bombeiros, instalado também na minha cidade de Curvelo e

onde tenho muitos amigos. Além disso, ainda tive a honra de ser agraciado com a

medalha que muito nos dignifica. Sentimo-nos homenageados com a medalha que

vocês nos entregam.

Quero  lembrar  que,  há  pouco  tempo,  vocês  se  separaram,  cortaram  o  cordão
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umbilical dos bombeiros, Comandante, mas deram conta de voar com as próprias

asas e cresceram de forma brilhante. Cheguei aqui em 1999, à época da emenda que

separou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar – o que vocês queriam tanto, como

falávamos com o Cel. Martins. A partir de então, os bombeiros tomaram um impulso

extraordinário,  vocês se qualificaram, avançaram, cresceram, se engrandeceram e

produzem  agora  um  trabalho  de  muito  mais  qualidade  e  segurança,  com  um

extraordinário  aumento  na  prevenção,  feita  com  muito  melhor  resultado,  mais

eficiência e menos custo até do que a atividade que vocês tão bem praticam.

Então, hoje, fico muito tranquilo, pois votei o projeto de lei que criou a contribuição

para o trabalho de vocês, que chamamos de taxa. O nome deve ser contribuição, pois

me parece que taxação não agrada. Trata-se de uma contribuição dos mineiros para

que  possam  desempenhar,  com  qualidade,  essa  função  extraordinária  de  nos

proteger e defender em todos os momentos, expondo a própria vida ao risco.

Há  mais  tempo,  em  minha  cidade,  atuando  como  pediatra,  recebi  um  menino

recém-nascido  já  pronto.  Ele  havia  nascido  no  carro  do  Corpo  de  Bombeiros  e

chegou ensaguentado, pois a mãe não conseguiu chegar a tempo ao hospital. Os

bombeiros  tiveram de se virar  dentro do carro.  Isso deve acontecer em todas as

Minas  Gerais  em  muitas  ocasiões.  Vocês  são  heróis  também  em  muitas  outras

situações, pois desempenham essa função como se fosse um ideal e uma missão.

Isso é importante.

Por tudo isso, fico feliz e peço a Deus que continue a iluminar essa estrada que

percorrem. Das músicas do Roberto Carlos, podemos tirar frases para cada um de

nós. Eu, como todos, sinto-me privilegiado, pois estou aqui vivendo este momento

lindo, vendo o Corpo de Bombeiros comemorar 100 anos. Outra frase diz que não

adianta nem tentar te esquecer. Não há como esquecer o trabalho, a dedicação e a

vida de vocês. A outra música do Roberto Carlos diz que você vai lembrar de mim, o

que é pleonasmo da outra.  Finalmente o Deputado Adelmo Carneiro Leão esteve

aqui,  e  podemos  tirar  umas  linhas  da  música  que  diz  que  estamos  seguindo  na

mesma estrada. Só Deus pode continuar a abençoar e a iluminar vocês para que,

juntos, possam continuar por mais 100 anos seguindo na mesma bonita estrada que

até hoje percorreram. Muito obrigado a todos.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia

6/9/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

29/8/2011

Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  André  Quintão,

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

Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da

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

reunião se destina a debater a implantação da jornada de trabalho de 30 horas para

assistentes sociais, estabelecida pela Lei Federal nº 12.317, de 2010, e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Glays Guerra, Assessora Jurídica, representando o Sr.

Helder  Santos Amorim,  Procurador-Chefe do Ministério  Público do Trabalho da  3ª

Região; Alessandra Ribeiro de Sousa, Conselheira do Conselho Federal de Serviço

Social – CFESS –, representando a Sra. Sâmya Rodrigues Ramos, Presidente do

CFESS; Maria Isabel R. França, Superintendente de Política de Recursos Humanos,

representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão; Maria de Lourdes Morais Silva, Gestora Municipal de Saúde,

representando  o  Sr.  Mauro  Guimarães  Junqueira,  Presidente  da  Colegiado  de

Secretários  Municipais  de  Saúde  de  Minas  Gerais;  Adelaide  Dutra,  Secretária

Municipal de Assistência Social  de Betim, representando a Sra.  Júlia Maria Muniz

Restori, Presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social de

Coronel Fabriciano; Maria Lúcia Barcelos, Diretora do Sind-Saúde; e o Sr. Leonardo

David Rosa Reis, Presidente do Cress da 6ª Região, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  como autor  do  requerimento  que deu  origem  ao



490
____________________________________________________________________________

debate, tece 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, 31 de agosto de 2011.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/8/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Luiz Henrique. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do Sr.

Célio  de  Oliveira  Campos,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pitangui,

encaminhando ofício  da  Vereadora  Irene  Franco  em  que  solicita  a  realização  de

audiência pública com a finalidade de discutir a segurança pública no Município; e do

Sr.  Geraldo  Sales  de  Souza,  Prefeito  Municipal  de  Mariana  (em  exercício),

encaminhando  cópia  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  86,  de  2011,  que  altera

disposições da Lei Complementar Municipal nº 28, de 30/12/2005, que dispõe sobre o

Departamento Municipal de Trânsito e dá outras providências. O Presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  439  e  1.500/2011,  no  1º  turno

(Deputado  Sargento  Rodrigues);  1.836/2011,  em  turno  único  (Deputado  Cássio

Soares).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 1º turno, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 327/2011

(relator: Deputado Cássio Soares); e pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.067/2011  (relatora:

Deputada  Maria  Tereza  Lara).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 1.954/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, o qual recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.360, 1.381, 1.382, 1.388, 1.391 e

1.400/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos  Deputados Célio  Moreira  em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Chefe da

Polícia Civil pedido de providências para a designação de Escrivães de Polícia e de

Investigadores para os Municípios de Caldas, Santa Rita de Caldas e Ipuiuna e de um

Delegado de Polícia para a Comarca de Santa Rita de Caldas; Dalmo Ribeiro Silva

em que solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas da reunião de audiência

pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e

Obras Públicas, realizada em 23/8/2011, à Polícia Federal no Estado, ao Ministério

Público Federal e ao Ministério Público Estadual;  Fred Costa em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de Participação

Popular e de Meio Ambiente para debater a criação da Delegacia de Proteção Animal

no Estado e a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.605, de 1998; Luiz Carlos Miranda

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Governador Valadares

para discutir os altos índices de homicídios e as dificuldades sofridas pela Polícia Civil

na região; Durval Ângelo e João Leite em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos, com

técnicos  do  Executivo,  para  realizar  o  monitoramento  do  PPAG-2008-2011.  É

recebido pela Presidência requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita
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seja  realizada  visita  ao  Centro  de  Remanejamento  de  Presos  de  Ipatinga  para

verificar  problemas  de  insalubridade  e  superlotação.  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 setembro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 106/2011*

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política

remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica

e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências.

A instituição do subsídio para os servidores do magistério e pessoal administrativo

da educação básica decorreu de acordo de greve firmado em maio de 2010, no qual

o Governo do Estado se comprometeu a rever o padrão remuneratório das carreiras

da educação básica, instituindo um grupo de trabalho composto pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão e pela Secretaria de Estado de Fazenda e por

representantes dos servidores. A implementação do subsídio proporcionou benefícios

significativos  para  os  servidores,  garantindo  a  evolução  salarial  decorrente  de

progressões e promoções na carreira, incorporando permanentemente gratificações

que na sistemática anterior poderiam ter caráter transitório, aumentando em 41% a

remuneração para ingresso na carreira de professor e assegurando reajuste mínimo

de 5% com o posicionamento dos servidores nas tabelas de subsídio.

Apesar das vantagens proporcionadas pelo novo modelo remuneratório, constatou-

se  a  necessidade  de  aprimoramento  de  alguns  aspectos,  tendo  em  vista,

principalmente,  a  situação  dos  servidores  com  maior  tempo  de  serviço  e  dos

ocupantes de cargos de provimento em comissão lotados nas escolas.

As alterações ora propostas para o novo modelo remuneratório da educação básica

abrangem  o  reposicionamento  dos  servidores  conforme  o  tempo  de  serviço  na

carreira, escalonado de 2012 a 2015; a garantia de reajuste e de não incorporação da

vantagem  pessoal  percebida  pelos  servidores  posicionados  no  último  grau  das

respectivas carreiras; e o reajuste do subsídio dos Diretores e Secretários de Escola,

bem como das funções gratificadas de Vice-Diretor e Coordenador de Escola, a partir
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de  2012.  A proposta  também  garante  reajuste  de  5%  aos  servidores  que,  após

manifestação  pelo  retorno  ao  regime  de  vencimento  básico,  optarem  pela

remuneração por subsídio dentro de prazos definidos em regulamento. Propõe-se,

ainda, assegurar aos Diretores de Escola que ocupam dois cargos do magistério a

possibilidade de evolução na carreira com relação a ambos os cargos efetivos, bem

como  a  contagem  de  tempo  para  aposentadoria  sem  arcar  com  os  custos  da

contribuição  patronal.  Por  fim,  o  projeto  aprimora  as  regras  de  promoção  nas

carreiras da educação básica, assegurando que o grau de posicionamento após a

promoção seja equivalente àquele em que o servidor estava posicionado no nível

anterior.

Destaco  que  todos  os  valores  de  impacto  financeiro  decorrentes  da  proposta

contida no presente anteprojeto estão em conformidade com os limites de despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras

do  Grupo  de Atividades  da Educação  Básica  e  das  carreiras  do  pessoal  civil  da

Polícia Militar e dá outras providências.

Art. 1º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, que, na

data de publicação desta lei, estiver posicionado em tabela correspondente ao regime

do  subsídio,  fará  jus  à  revisão  do  posicionamento,  conforme o  tempo  de  efetivo

exercício no cargo de provimento efetivo ocupado na data de publicação desta lei,

nos termos de decreto.

§  1º  -  A aplicação do disposto  no “caput”  estende-se ao  servidor  efetivado nos

termos do art.  7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, e ao

servidor que passou para a inatividade em cargo das carreiras  de que tratam os

incisos  I  e  II  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  com  direito  à  paridade  e  que  estejam
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posicionados em tabela correspondente ao regime do subsídio.

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” poderá ser implementado em

etapas,  no  período de 1º  de  janeiro  de  2012  a 1º  de janeiro  de  2015,  conforme

critérios definidos em regulamento.

Art. 2º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores dos subsídios  constantes das tabelas  das  carreiras  a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.

Art. 3º - O § 6º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º - (...)

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II desta lei.”.

Art. 4º - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,

e de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D

da Lei  nº  15.301,  de 10 de agosto de 2004,  estabelecida no Anexo III  da Lei  nº

18.975, de 2010, passa a vigorar,  a partir  de 1º de janeiro de 2012, na forma do

Anexo I desta lei.

Art. 5º - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, estabelecida

no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de

2012, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 6º - Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

I - a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a quarenta por cento do subsídio do

cargo de Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de

2010;

II - a de Coordenador de Escola, correspondente a valor proporcional ao número de

turmas, conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei; e
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III  -  a  de  Coordenador  de  Posto  de  Educação  Continuada  -  PECON  -,

correspondente  a  valor  proporcional  ao  número  de  alunos,  conforme  a  tabela

constante no item V.2 do Anexo V desta lei.”.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput”, a Lei nº 15.293, de 2004, fica

acrescida do Anexo V, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 7º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 8º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I - no grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, na data

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de subsídio; e

II - no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de vencimento

básico.”.

Art.  9º - O § 1º do art.  8º-E da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-E - (…)

§  1º  -  O  servidor  que  perceber  a  gratificação  de  função  de  Vice-Diretor,

correspondente a quarenta por cento do subsídio do cargo de Diretor de Escola - DVI,

a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, cumprirá jornada de trabalho

semanal de trinta horas.”.

Art. 10 - O § 3º do art. 15 da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:
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I - no grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, caso o

servidor pertença às carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º desta lei e

receba sua remuneração sob o regime de subsídio; e

II - no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de vencimento

básico.”.

Art.  11 -  O servidor que fez a opção para retornar para o regime remuneratório

anterior à Lei nº 18.975, de 2010, nos termos do art. 5º da referida lei, e retornar ao

regime do subsídio  até  31  de  outubro  de  2011,  será  reposicionado  na  tabela  do

subsídio conforme os critérios definidos para o posicionamento de 1º de janeiro de

2011 previstos no art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 2º - Aplica-se ao servidor de que trata o “caput” o disposto no art. 1º desta lei.

Art. 12 - O subsídio do servidor ocupante dos cargos das carreiras de que tratam os

incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, e os incisos X e XI do art. 1º da Lei

nº 15.301, de 2004, não poderá ser inferior ao piso salarial profissional nacional a que

se refere a Lei Federal nº11.738, 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade

em relação a carga horária de trabalho.

Art. 13 - O vencimento básico do servidor ocupante dos cargos das carreiras de que

tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, e os incisos X e XI do art.

1º da Lei nº 15.301, de 2004, posicionado no regime remuneratório anterior à Lei nº

18.975, de 2010, não poderá ser inferior ao piso salarial profissional nacional a que se

refere a Lei Federal nº 11.738, 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade

em relação a carga horária de trabalho.

§ 1º - O servidor posicionado no regime do subsídio em decorrência do disposto no

§ 3º do art. 5º da Lei nº18.975, de 2010, poderá optar pelo retorno ao regime anterior,

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta lei.

§ 2º - A opção de que trata o § 1º deverá ser formalizada mediante requerimento,

em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos do órgão ou da

entidade do servidor  ou à Superintendência Regional  de Ensino -  SRE -  em que
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estiver lotado.

§ 3º - O servidor que manifestar a opção de que trata o § 1º voltará a receber sua

remuneração com base nas vantagens a que fez jus em 31 de dezembro de 2010,

computando-se,  para  todos  os  fins,  o  tempo  decorrido  entre  a  data  do  primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 4º - A ausência de manifestação do servidor no prazo previsto no § 1º implicará a

decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 5º - A opção de que trata o § 1º surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 6º - Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a concessão, a revogação ou a

anulação,  judicial  ou  administrativa,  de  vantagens  com  vigência  anterior  a  1º  de

janeiro de 2011, será revisto o posicionamento.

§ 7º - O servidor que manifestar a opção de que trata o § 1º poderá requerer seu

retorno ao regime de subsídio nos termos definidos no art. 6º da Lei nº 18.975, de

2010.

Art. 14 - As alterações no art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, introduzidas pelo art. 6º

desta lei terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 15 - As alterações no § 1º do art. 8º-E da Lei nº 15.301, de 2004, introduzidas

pelo art. 9º desta lei terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 - Fica revogado o § 7º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei nº de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

* - O Anexo III a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29

de junho de 2010, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7.9.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 5º da Lei nº de 2011)

“ANEXO IV
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(a que se refere o art. 13 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

SECRETÁRIO DE ESCOLA

* - A Tabela de Subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de

Escola foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.9.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 6º da Lei nº de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* - O Anexo V,  a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5

de agosto de 2004, contendo a Gratificação de Função de Coordenador de Escola, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 7.9.2011.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada -

PECON”

* - O Anexo V,  a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5

de agosto de 2004, contendo a Gratificação de Função de Coordenador de Posto de

Educação Continuada - PECON, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7.9.2011.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 1/2011*

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2011.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

CAPITAL

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. que, em Sessão do dia 23 de agosto de 2011, este Tribunal
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retificou o Relatório Geral de Apuração das Eleições de 2010, aprovado em Sessão

do  dia  04/10/2010,  alterando-se  o  resultado  dos  eleitos  e  suplentes  ao  cargo  de

deputado  estadual  na  circunscrição  de  Minas  Gerais,  face  ao  deferimento  da

candidatura  de  Pedro  Ivo  Ferreira  Caminhas  (Coligação  PSDB/DEM/PP)  pelo

Supremo Tribunal Federal, conforme relatórios anexos.

Atenciosamente,

Desembargador Kildare Carvalho, Presidente.”

- À Mesa da Assembleia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 967/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Ecológica  Bordamatense  Amigos  da

Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

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 967/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza, com sede no Município de Borda da

Mata, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover a

defesa do meio ambiente.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  recreativas,

educacionais e culturais; desenvolve projetos nas áreas de música, artes plásticas,

esportes,  cultura  e  comunicação;  e  promove cursos para incentivar  a consciência

ecológica, artística e cultural.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Ecológica Bordamatense

Amigos da Natureza em defesa da preservação ambiental, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 967/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 639/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 639/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de Belo

Horizonte, 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 639/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Nacional  Futebol  Clube  de  BH,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Nacional Futebol Clube de BH, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.612/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.612/2011, de autoria do Deputado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a ONG Juventude Viração, com sede no Município de Barão de

Cocais, 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 1.612/2011

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Juventude VirAção

- JVA -, com sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a  Organização Não Governamental

Juventude VirAção - JVA -, com sede no Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.767/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.767/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o São João Futebol Clube – SFC –, com sede no Município de

Coimbra, 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 1.767/2011

Declara de  utilidade pública  o  São João Futebol  Clube –  SFC –,  com sede no

Município de Coimbra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o São João Futebol Clube – SFC –,

com sede no Município de Coimbra.

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

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.851/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.851/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a  Liga Itapecerica  de  Futebol  Amador  – Lifa  –,  com sede no

Município de Itapecerica, 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 1.851/2011

Declara de utilidade pública a Liga Itapecerica de Futebol Amador – Lifa –, com

sede no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga Itapecerica de Futebol Amador –

Lifa –, com sede no Município de Itapecerica.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Luiz Henrique, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.942/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.942/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que declara

de  utilidade  pública  o  Santa  Luzia  Futebol  Clube,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.942/2011

Declara de utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/9/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 104 a 107/2011 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs  2.353  a  2.356/2011,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº

9/2011 (informando a apreciação do Processo nº 841956 - Balanço Geral do Estado,

exercício de 2010, e a emissão de parecer prévio pela aprovação das contas), do

Presidente  do  Tribunal  de  Contas  -  Ofício  nº  1/2011 (informando a  retificação do

Relatório  Geral  de  Apuração das  Eleições  de  2010,  alterando-se  o  resultado dos

eleitos e suplentes ao cargo de Deputado Estadual na circunscrição de Minas Gerais,

em face do deferimento da candidatura de Pedro Ivo Ferreira Caminhas, Coligação

PSDB/DEM/PP, pelo Supremo Tribunal Federal), do Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projeto de Lei Complementar nº 19/2011 - Projetos de Lei nºs 2.357 a 2.389/2011 -

Requerimentos  nºs  1.426  a  1.457/2011  -  Requerimentos  das  Comissões  de

Participação  Popular  e  da  Pessoa  com  Deficiência  (2)  -  Comunicações:

Comunicações da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Doutor Viana e Fabiano

Tolentino - Questões de ordem - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Paulo Guedes, André Quintão e Rômulo Viegas; questões de ordem;

chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bruno Siqueira - Carlos
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Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Delvito Alves -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo -  Leonardo Moreira -  Luiz Carlos Miranda -  Luiz Henrique -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlos Henrique, 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 104/2011*

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de São João Del  Rei o imóvel  constituído pela área de 3.917,83m²,

situado naquele  Município,  registrado sob o nº  3-43.303,  Livro  nº  2,  fl.  nº  01,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Del Rei.

O projeto encaminhado tem como objetivo a instalação da nova sede da Câmara

Municipal.
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Na oportunidade,  esclareço que o  imóvel  encontra-se desafetado,  não existindo

interesse em sua utilização por parte do Estado.

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

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.353/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João Del Rei o imóvel que

especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João Del Rei

imóvel com área de 3.917,83m², situado naquele Município, registrado sob o n° 3-

43.303, do Livro 2 – fl. 01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São

João Del Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

Câmara Municipal.

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

prazo de cinco anos contados 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 São João Del Rei não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de São João Del Rei encaminha rá à Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a  destinação  do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 105/2011*

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Orizânia o imóvel que especifica.

A presente doação visa suprir a demanda da rede municipal de saúde por meio da

implantação de um posto de saúde na localidade denominada Comunidade Indaiá.

Assim,  considerando  os  aspectos  sociais  que  a  doação  representa  para  a

comunidade  local  e  sua  destinação  pública,  resta  plenamente  demonstrado  o

atendimento do interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação e utilização.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.354/2011

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

especifica.

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

com área de 2.000m², situado na localidade denominada Comunidade Indaiá, onde

funcionou a Escola Municipal “Felismino de Souza”, conforme registro nº 3.768, Livro

3-C, fls. 296, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Divino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel 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

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

ou modificada a sua finalidade.

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 Orizânia não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Orizânia  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a  destinação  do
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imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sebastião

Costa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.111/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 106/2011

- A Mensagem nº 106/2011 e o Projeto de Lei nº 2.355/2011 foram publicados na

edição anterior.

“MENSAGEM Nº 107/2011*

Belo Horizonte, 2 de setembro 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  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Baldim o imóvel que especifica.

Tal proposta resulta de pedido formulado pela Prefeitura Municipal de Baldim que,

por meio de ofício, informou existir naquela cidade um terreno onde funcionava uma

escola da rede estadual, mas que hoje se encontra abandonada e em pleno estado

de  degradação,  contribuindo  para  a  disseminação  de  doenças  transmitidas  por

roedores e insetos.

No mesmo documento,  o Prefeito  Municipal  informou que o imóvel  em questão

representa  relevante  interesse  para  a  atual  administração,  pois  nele  se  pretende

construir  uma  escola  de  educação  infantil  com  recursos  federais  do  programa

Proinfância, sendo que para obtenção de tais recursos é necessário que o imóvel seja

de domínio do Município.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.356/2011

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

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

constituído de terreno com área de 1.300,00m² (mil e trezentos metros quadrados),

situado naquele Município, registrado sob o nº 21.754, a fls. 255, do livro 3-AH, no

Cartório de Registro da Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção 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 Baldim não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Baldim  encaminhará  à  Secre taria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a  destinação  do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

-  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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 9/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, informando que

esse Tribunal emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas constantes do

Processo nº 841956, que contém o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo

ao exercício de 2010. (- Anexe-se à Mensagem nº 40/2011.)

OFÍCIO Nº 1/2011

- O Ofício nº 1/2011, do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi publicado na

edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr.  Álvaro  Dias,  Senador  da  República,  prestando  informações  relativas  ao
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Requerimento n° 986/2011, do Deputado Elismar Prado .

Do Sr. Luiz Fernando Faria, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.026/2011, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do  Sr.  Paulo  Abi-Ackel,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 958/2011, do Deputado Elismar Prado .

Do Sr.  Toninho Pinheiro,  Deputado  Federal,  prestando informações  relativas  ao

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

Do Sr.  Orlando Moreira da Silva,  Diretor  do Departamento Nacional  de Trânsito

(substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.115/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego em Minas Gerais (2), prestando informações relativas ao Requerimento n°

242/2011,  da  Comissão do Trabalho,  e a requerimento  da  Comissão do Trabalho

encaminhado pelo Ofício nº 1.256/2011/SGM.

Da  Sra.  Simone  Henriqueta  Cossetin  Scholze,  Superintendente  Executiva  da

Anatel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 922/2011, do Deputado

Délio Malheiros.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  informando  a

indicação da Sra.  Vânia  Célia  Ferreira,  Diretora da Superintendência  Regional  de

Ensino de Uberaba,  para representar  a  Secretaria  de Educação no fórum técnico

“Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”.

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

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 374/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Dos Srs. Adalto Luís Leal, Fabiano Magella Lucas de Carvalho, João Pereira dos

Santos, José Rodrigues da Silva e Luciano Moreira Franco, respectivamente Prefeitos

Municipais de Espírito Santo do Dourado, de São Gonçalo do Abaeté, de Itaobim, de

Córrego do Bom Jesus e de São João da Mata, dos Srs. Airton Acácio Mendonça e

Brenio  Coli  Rodrigues,  respectivamente  Presidentes  das  Câmaras  Municipais  de

Perdizes e de Leopoldina, e do Sr. Gabriel Simões Gobbi, Secretário Municipal de

Patrimônio  e  Desenvolvimento  Urbano  de  Ouro  Preto,  prestando  informações
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relativas ao Requerimento n° 408/2011, da Comissão de Cultura.

Do  Sr.  Vladimir  de  Faria  Azevedo,  Prefeito  Municipal  de  Divinópolis,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.513/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.513/2011.)

Do  Sr.  Antonio  Lima  Bandeira,  Presidente  da  Epamig,  prestando  informações

relativas  ao  Requerimento  n° 561/2011,  das  Comissõe s  de  Saúde  e  de  Política

Agropecuária.

Do Sr.  Celso Ávila  Prado, Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 810/2011,  da  Comissão  de

Segurança Pública.

Da  Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa  de  Melo,  Diretora-Geral  do  Igam,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 551/2011, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Frank  Deschamp  Lamas,  Diretor-Presidente  da  Copanor,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.105/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  677 e  1 .139/2011,  da  Comissão de

Transporte.

Do  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  Presidente  da  Ruralminas,  encaminhando

informações sobre os processos rurais a serem escriturados por essa Fundação, em

atendimento  aos  arts.  62,  XXXIV,  e  247,  §  9º,  II,  da  Constituição Estadual.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Do Cel. PM Juarez Nazareth, respondendo pela Corregedoria da PMMG, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 534/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Jurídico,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.127/2009,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Ivane S. Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Justiça

(substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.120/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.
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Da Sra. Marina Gomes de Carvalho Pinto, Assessora da Defensoria Pública-Geral

do  Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.188/2011,  da

Comissão de Administração Pública.

Do  Sr.  Marinho  da  Silva  Rezende  Junior,  Delegado  de  Polícia  Federal  da

Superintendência  Regional  em  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº

1.860/2011/SGM.

Da Sra. Rosilene Alves de Souza, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da

Polícia  Civil,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 662/2011,  da

Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Raquel Ferreira Reis Silva, Chefe de Gabinete do Senador Demóstenes

Torres, prestando informações relativas ao Requerimento nº 984/2011, do Deputado

Elismar Prado.

Do Sr. Wellington Kalil de Campos Alves, Presidente da Associação dos Escrivães

da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  parabenizando a  Casa pela  recente

instituição da Assessoria Parlamentar da Polícia Civil  e agradecendo a medida em

nome dos escrivães do Estado.

Do  Sr.  Givanildo  Souza  Moreira,  Presiente  da  Associação  Nanuquense  das

Pessoas com Deficiências, solicitando que a Associação seja indicada para receber

recursos financeiros, por meio de emenda parlamentar, destinados à aquisição dos

equipamentos  odontológicos  que  menciona.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Do Sr. Edmar Campos, Gerente Institucional da Associação de Bancos do Estado

de Minas Gerais,  colocando a Associação à disposição desta Casa para fornecer

informações  que  possam  subsidiar  análises  e  debates  sobre  temas  referentes  a

instituições financeiras.

Do  Sr.  Francisco  Chavier  Faria  Júnior  e  outros  agradecendo,  em  nome  da

comunidade caldense,  a realização de audiência pública na Câmara Municipal  de

Caldas sobre o rejeito radioativo gerado pelo complexo industrial da Poços de Caldas.

Do Sr. Cleber Martins Borges, detento da Penitenciária Agostinho Oliveira Júnior,

em Unaí, solicitando o apoio desta Casa para sua transferência para a penitenciária
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da Comarca de Patrocínio, sua cidade de origem, ou localidade mais próxima dela. (-

À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Paulo Marinho, da Superintendência de Comunicação Corporativa do Itaú

Unibando  Holding  S.A.,  encaminhando  revista  contendo  o  relatório  anual  de

sustentabilidade 2010 do grupo. (- À Comissão de Turismo.)

Do  Sr.  Marco  Maia,  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 970/2011, do Deputado Elismar Prado,

e 1.052/2011, do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 855/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 909/2011, do Deputado Carlin Moura.

Do  Sr.  Carlos  Welth  Pimenta  de  Figueiredo,  Secretário  de  Trabalho,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 243/2011, dos Deputados Antônio Júlio e

Rogério Correia.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  10/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 10/2011.)

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 926/2011, do Deputado Inácio Franco.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 789/2011, dos Deputado s Dinis Pinheiro e outros.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (5),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 333, 1.969, 1.970, 2.038 e 2.048/2011, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio do

Ofício nº 1.861/2011/SGM.

Dos  Srs.  José  Geraldo  de  Souza,  Rossano  de  Oliveira  e  Virmondes  Machado,

respectivamente  Prefeitos  Municipais  de Carvalhos,  Coqueiral  e  Guimarânia,  José

Rubens Tavares, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, e Carlos Eduardo
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Escobar  Gontijo,  Secretário  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  de  Lagoa  da  Prata,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  408/2011,  da  Comissão  de

Cultura.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de

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

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.104/2011,  da  Comissão de

Participação Popular.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.560/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.560/2011.)

Do Sr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.165/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte

(2),  prestando  informações  relativas  a  requerimentos  da  Comissão  de  Transporte

encaminhados pelos Ofícios nºs 1.385 e 1.501/2011/SGM, respectivamente.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Educação,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.286/2011,  em

atenção  a  pedido  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.296/2011.)

Da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 805/2011, em atenção a pedido

da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 805/2011.)

Da Sra. Carolina Queiroz Alves, Coordenadora-Geral de Convênios (substituta) da

Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  do  Sexto  Termo  Aditivo  de

Prorrogação  de  Ofício  ao  Convênio  nº  102/2005.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do  Cel.  PM  Herbert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  868/2011,  da  Comissão  de  Direitos
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Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  693/2011,  do  Deputado

Elismar Prado.

Do Sr. Hernanni Perez Vaz, Delegado de Polícia, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 426/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  João  Marcelo  Intini,  Diretor  do  Departamento  de  Apoio  a  Aquisição  e

Comercialização  da  Produção  Familiar  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança

Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

encaminhando cópia de termo aditivo relativo ao Programa de Incentivo à Produção e

ao Consumo do Leite. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Carmem Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos

da  Criança  e  do  Adolescente  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos,  prestando

informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 1.873/2011/SGM.

Da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo

Horizonte, solicitando seja realizada reunião especial nesta Casa por ocasião do Dia

Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro. (- À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 446/2011, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Irene de Melo Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  479/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 479/2011.)

Do do Sr.  José Elcio Santos Monteze,  Diretor-Geral  do DER-MG (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.134  e  1.181/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Do Sr.  Claudio Augusto  Boschi,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Educação

Física da 6ª Região, agradecendo convite para reunião da Comissão de Esporte a se

realizar  em 20/9/2011 e  informando a  indicação de seu nome para  representar  o
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Conselho no evento. (- À Comissão de Esporte.)

Do Sr. Manuel Maurício Gonçalves, Presidente do Conselho Regional de Medicina,

parabenizando esta  Casa pela  realização de reunião  conjunta  das  Comissões  de

Saúde e de Defesa do Consumidor em que se discutiu a decisão da Secretaria de

Direito  Econômico  que  impede  as  entidades  médicas  de  se  manifestarem  sobre

questões relacionadas aos planos de saúde. (- Às Comissõs de Saúde e de Defesa

do Consumidor.)

Do  Sr.  César  Dias,  Chefe  de  Gabinete  da  Agência  Nacional  de  Transportes

Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Duilio de

Castro encaminhado por meio do Ofício nº 1.877/2011/SGM.

Da Sra. Maristela Rangel, Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.259/2011 , da Comissão de Cultura.

Do Sr.  Celso Ávila  Prado, Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.047/2010,  da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr.  Gustavo Botelho Neto, Delegado-Geral de Polícia,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 665/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Carlos  Alberto  Pereira Gomes,  Subsecretário  de  Vigilância  e Proteção à

Saúde  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.228  e

1.363/2011,  em  atenção  a  pedidos  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Anna  Carolina  Resende  de  Azevedo  Maia,  Procuradora  da  República,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 516/2011,  da  Comissão  de

Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  Adriano  Arantes  Bozola,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 816/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2011

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,

Itabirito,  Itaúna,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente de Morais,  Santa  Bárbara,  São

Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Sete Lagoas.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  de  lei  complementar  tem  por  objetivo  incluir  os

Municípios  de  Bom  Jesus  do  Amparo  e  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  no  Colar

Metropolitano de Belo Horizonte.

Acrescentar os Municípios de Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo

ao  Colar  Metropolitano  de Belo  Horizonte  justifica-se  em razão  de os  Municípios

possuirem evidente integração espacial com os demais Municípios que integram o

Colar da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - em sua vertente leste, o

que se verifica pela distância até o núcleo central - Belo Horizonte - de 69km de Bom

Jesus do Amparo, e 84km de São Gonçalo do Rio Abaixo, através da BR-381.

Como  o  Colar  Metropolitano  é  formado  por  Municípios  limítrofes  à  Região

Metropolitana, ou seja, no entorno da região metropolitana,  os quais são afetados

pelo processo de metropolização, aliado ao fato de que Barão de Cocais e Santa

Bárbara compõem este segmento, não há como não incluir os Municípios de Bom

Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo neste colar de influência da RMBH,

tendo em vista que além de estarem a uma distância inferior até o núcleo central,

encontram forte integração física e de demandas com estes outros dois Municípios.

Além da questão territorial, Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo
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mantêm  vínculos  com  os  demais  Municípios  em  importantes  setores,  como  o

econômico,  de  educação,  de  transporte,  de  meio  ambiente  e  outros.  A inclusão

permitirá  que  Bom  Jesus  do  Amparo  e  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  possam  se

articular  com os  Municípios  integrantes  da  RMBH,  órgãos  e  entidades  federais  e

estaduais,  para  promover  o  planejamento  do  Município  em função da  metrópole,

apoiando a execução integrada das funções públicas de interesse comum.

Por esses motivos, os Municípios de Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio

Abaixo  exercem  e  recebem  influência  dos  Municípios  do  colar  e  do  núcleo

metropolitanos, o que o credencia a integrar a RMBH. Pelo mérito deste projeto, peço

apoio dos nobres colegas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.357/2011

Fica autorizado o Estado a firmar convênio com os Municípios para fins de trocas

de informações sobre fatos geradores de tributos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Estado a firmar convênio com os Municípios para fins de

trocas  de  informações  sobre  fatos  geradores  de  tributos  visando à  eficiência  das

ações dos entes federativos.

§ 1º - O Estado fornecerá aos Municípios, de forma contínua e por meio eletrônico,

todas as informações sobre operações que possam ser geradoras de Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, notadamente as relacionadas a cartões de

crédito e débito ou relacionados a administradoras de cartões.

§  2º  -  Os  Municípios  informarão  ao  Estado  dados  que  possam  contribuir  para

efetiva  fiscalização  e  arrecadação  de  tributos  estaduais,  notadamente  os

concernentes a ICMS.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: É sabido por todos que as receitas municipais, na circunstância atual

da  distribuição  do  bolo  tributário,  não  mais  conseguem  cumprir  as  obrigações
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impostas pela Carta da República, pois são crescentes as demandas dos munícipes,

especialmente nas áreas da saúde, da educação e do saneamento básico.

Por  outro  lado,  também  se  sabe  que  existem  possibilidades  arrecadatórias  de

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - que não têm sido utilizadas

pelas prefeituras mineiras, tanto pelo desconhecimento dos seus quadros técnicos,

como pela carência de adequadas estruturas funcionais.

Sob tais premissas, surge nítido que, cada vez que alguém coloca no seu veículo

R$100,00 de combustível e paga com cartão, o dono do posto, ao cabo de 30 dias,

recebe R$95,00, pois R$5,00 lhe são descontados a título de prestação do serviço de

cobrança do crédito do estabelecimento. Se a alíquota local for de 5%, não é difícil

concluir  que,  a cada venda de R$100,00 realizada através do cartão,  o Município

onde  fica  o  posto  perde  R$0,25  de  receita,  sendo  relativamente  simples  esse

entendimento. Na hipotética transação acima descrita,  o ISSQN é devido no local

onde se localiza a loja, pois a prestação do serviço foi executada e consumada no

Município  onde  o  lojista  está  estabelecido.  As  administradoras  de  cartões,  por

registrarem sedes virtuais, predominantemente em Municípios paulistas , ao invés de

pagar  à Fazenda do local  do posto os R$0,25 de ISSQN gerado,  recolherão aos

Municípios  paulistas  indevidamente  R$0,005  (2%)  e,  em  decorrência  da  esperta

manobra sonegatória, obterão um obsceno lucro fiscal de R$0,245 (98%) às custas

do erário do Município onde se localiza o vendedor do combustível.

Embora  seja  extremamente  fácil  compreender  a  engenhosidade  das  empresas

desse  lucrativo  ramo,  a  realidade  é  que  até  então  os  entes  municipais  não  têm

conseguido  arrecadar  o  ISSQN  incidente  sobre  o  serviço  cobrado  por  elas  aos

tomadores locais, pela dificuldade de obter os dados das operações ocorridas.

Com efeito,  tem  sido  praticamente  impossível  para  suas  fiscalizações  percorrer

escritórios  de  contabilidade  objetivando  obter  cópias  das  faturas  dos  cartões,

identificar  as  operações  havidas  e,  com  base  nesses  documentos,  montar  as

autuações.

São  exatamente  essas  informações  que  os  fiscos  municipais  necessitam  para

conhecer a totalidade das transações havidas em cada território e, com base nessa

precisa fonte, tomar as necessárias providências para recuperar a integralidade de
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seus  créditos,  obtendo  assim  valiosos  recursos  para  beneficiar  as  demandas  da

cidadania.

É imperioso referir que a disponibilização obrigatória dessa relevante informação,

do  Fisco  estadual  para  o  municipal,  é  expressamente  prevista  na  Constituição

Federal, no inciso XXII do art. 37, no qual está determinado que as administrações

tributárias (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) atuarão de forma integrada

e compartilharão cadastros e informações fiscais,  na forma da lei  ou de convênio,

como ainda no art. 199 do Código Tributário Nacional, onde a permuta de dados entre

os órgão de fiscalização está preconizada.

Desse  modo,  está  justificado  o  elevado  escopo  desta  proposta,  em  razão  do

alcance e dos benefícios que representará para a totalidade dos Municípios mineiros

sua transformação em norma jurídica.  Diante do exposto,  conto com o apoio dos

nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.358/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Senhora de Fátima, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Nossa  Senhora  de  Fátima,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à

velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção de integração ao

mercado  de  trabalho.  Busca  promover,  através  de  palestras,  de  cursos  de
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capacitação  e  de  encontros  comunitários,  grupos  de  pessoas  com  finalidade

empreendedora e o cooperativismo, apoiar eticamente e socialmente organizações

humanitárias e filantrópicas que conscientizam e promovem famílias, crianças, jovens

e adolescentes em situação de risco social.

Como a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se

justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.359/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Família de Nazaré, com sede no Município

de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a a Sociedade Família de Nazaré, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Sociedade Família de Nazaré, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como  finalidade  aperfeiçoar  cultural,  moral  e  religiosamente  seus  membros  e

proporcionar o mesmo aperfeiçoamento a todas as famílias.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se

justa a sua declaração de utilidade pública estadual.
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Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira.

- 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 2.360/2011

Declara de utilidade pública a Associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros

do Bem, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Obras  Assistenciais

Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município

de Araxá.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como  finalidade  reivindicar,  junto  aos  órgãos  competentes,  a  proteção  na  área

cultural,  da saúde,  da  família,  da maternidade,  da  infância,  da  adolescência e da

velhice,  a orientação para  a melhoria da  condição de vida  de  seus integrantes e

assistidos, no combate à fome, à miséria e à pobreza, orientar os direitos dos sócios

e assistidos, seja judicial, seja extrajudicialmente, incentivar o trabalho comunitário,

promover campanhas educativas, culturais, religiosas e outras.

Como a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se

justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero,  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.361/2011

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.290, de 28 de julho de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.290, de 28 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à edificação

de prédios públicos para abrigar a Câmara Municipal, uma unidade básica de saúde,

o Centro de Referência em Assistência Social do Município e outros equipamentos

urbanos de uso comunitário.”

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da

Lei  nº  16.290,  de  28/7/2006,  que  autorizou  o  Poder  Executivo  a  doar  imóvel  ao

Município  de  São  Francisco  de  Paula  para  fins  de  construção  de  uma  creche

municipal.

Ocorre que, diante das dificuldades da administração local para conseguir recursos

para financiar obra dessa natureza e devido à disponibilidade de recursos para fins

específicos, o terreno pode receber outros equipamentos urbanos de interesse da

comunidade local, como a construção da sede própria da Câmara Municipal, de uma

unidade básica de saúde, do Centro de Assistência Social e de outros equipamentos

urbanos para uso da população de São Francisco de Paula.

Nesse sentido, é necessária a alteração que se pretende fazer, tendo em vista a

cláusula de reversão prevista no art. 2º da referida lei, de modo a viabilizar o uso

adequado e em favor da municipalidade através das ações do poder público local.

Diante da importância deste projeto, conto com o apoio dos nobres Deputados da

Casa Legislativa mineira para sua aprovação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.362/2011

Declara de utilidade pública a Associação por Amor na Luta contra o Câncer de

Mama de João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação por Amor na Luta contra o

Câncer de Mama de João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação por Amor na Luta contra o Câncer de Mama de João

Monlevade, fundada em 29/11/2000, com sede no Município de João Monlevade, é

uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Destaca-se entre

as principais finalidades da entidade oferecer assistência psicossocial necessária ao

tratamento  e  à  recuperação  das  mulheres  com  câncer  de  mama.  A Associação

apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual

solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.363/2011

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte

de Vida, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de

Nazaré Fonte de Vida, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, fundada

em 21/3/2001, com sede no Município de Contagem, é uma entidade civil sem fins

lucrativos e tem por finalidade prestar assistência social às crianças e adolescentes
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através  da  realização  de  atividades  socioeducacionais  e  culturais.  Além  disso,  a

instituição presta  assistência  humanitária  aos idosos  carentes.  Preenche todos  os

requisitos legais  para sua declaração de utilidade pública, já que se encontra em

funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e

seus Diretores são pessoas idôneas, conforme atestado ora apresentado, razão pela

qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.364/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jardim Alvorada - Acojac -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Alvorada - Acojac -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

André Quintão

Justificação:  A Associação Comunitária  Jardim  Alvorada -  Acojac  -,  fundada em

21/1/89,  com sede no Município de  Contagem, tem por  objetivo atender  as  reais

necessidades da comunidade por meio de ações que envolvem os setores da saúde,

da  educação,  da  cultura  e  do  saneamento  básico,  com  vistas  à  melhoria  das

condições  de  vida  dos  moradores  do  Bairro  Jardim  Alvorada.  A documentação

apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Por  sua  importância,  contamos  com  o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.365/2011

Institui a medalha Empresa Amiga do Melhor Emprego.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  medalha  Empresa  Amiga  do  Melhor  Emprego,  a  ser

concedida anualmente à empresa que ocupar vinte por cento de suas vagas, por um

período de, no mínimo, doze meses, com trabalhadores com idade entre cinquenta e

sessenta e cinco anos.

Parágrafo único - Somente fará jus à medalha de que trata o “caput” a empresa que

tiver mais de cem empregados ou estagiários.

Art. 2º - A medalha de que trata esta lei será concedida nas seguintes modalidades:

I  -  Empresa  Amiga  do  Melhor  Emprego  -  Parceira  à  empresa  que  efetuar  as

contratações previstas no art.  1º  desta lei,  recebendo isenção ou crédito fiscal na

forma regulamentada pelo Poder Executivo;

II  -  Empresa Amiga do Melhor Emprego - Consciente à empresa que efetuar as

contratações previstas no art. 1º desta lei sem obtenção de nenhum benefício fiscal

ou contrapartida dos governos federal e estadual;

III - Empresa Amiga do Melhor Emprego - Responsável à empresa que efetuar 50%

(cinquenta por cento) das contratações previstas no art. 1º desta lei entre:

a) portadores de deficiência;

b) egressos do sistema penal ou cidadãos sob supervisão do Judiciário Estadual e

de centros de recuperação.

Art. 3º - A empresa agraciada com a medalha de que trata esta lei poderá utilizá-la

na divulgação de seus produtos e serviços.

Art. 4º - A empresa agraciada com a medalha de que trata esta lei irá recebê-la do

Governador do Estado ou de seu representante, em solenidade institucional.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  Embora  dados  divulgados  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego

estejam influenciando diretamente na derrubada do mito de que o trabalhador com

mais de 40 anos tem pouca chance no mercado de trabalho e as contratações no

Estado de Minas Gerais de pessoas com idade de 40 a 49 anos tenham aumentado

em 4,8%, bem como os índices de contratação de trabalhadores entre os 50 e 64
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anos tenham sido  de  10,5% e daqueles  com mais  de  65 anos,  também, tenham

subido em 13,94%, perfazendo uma média de 7,6% em 2010 para a população de

trabalhadores contratados com carteira assinada acima dos 40 anos, em comparação

ao ano anterior, a realidade mineira é semelhante à nacional quanto ao preconceito

de contratar mão de obra acima dessa faixa etária.

Quando o assunto  é  idade,  o  que se observa  é  o atraso de muitas  empresas,

mesmo com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. É preciso disseminar

cada vez mais o fato de que profissionais “mais velhos”, em sua maioria, não são

cheios de ideias pré-concebidas nem vivem no passado. São trabalhadores capazes

de acompanhar a evolução, se adequar a ela e, principalmente, entender o novo.

Conhecimento e inteligência emocional  de profissionais com idade mais avançada

têm sido  fator  de  êxito  em  muitas  empresas  hoje  e  sempre,  especialmente  para

cargos que exijam uma carga de responsabilidade e pressão muito fortes.

O mercado de trabalho compartilha opinião de que,  em plena era dos “tablets”,

“smartphones”  e  “redes  sociais”,  muitas  empresas  escondem  o  preconceito  em

relação aos candidatos mais  “velhos”.  Apesar de ser  ilegal  colocar limites etários,

verifica-se que aquele que passou dos 35 anos já não “presta” mais. Assim, esta

proposição visa buscar alterar esse quadro desolador que ainda impera no mercado

de trabalho brasileiro. Idade não caracteriza improdutividade.

Atualmente  existem  políticas  públicas  e  programas  sociais  desenvolvidos  pelo

poder público que incentivam o primeiro emprego. Jovens entre 16 e 24 anos também

sofrem neste país para conseguir a primeira colocação profissional. Temos empresas

e consultorias especializadas em recursos humanos que trabalham com a filosofia de

que abaixo de 24 e acima de 35 anos o candidato não serve para ocupar determinada

vaga.

O governo federal, devido ao “déficit” na previdência social, incentiva o trabalhador,

principalmente aquele residente nos núcleos urbanos, a permanecer cada vez mais

tempo no mercado com o objetivo de melhorar o valor de sua aposentadoria, medida

que vem criando uma situação catastrófica para muitas  famílias,  pois  o  chefe de

família na maioria das vezes, por força da idade, não consegue emprego e aí para de

contribuir para a previdência, passando a depender dos pais ou avós já aposentados
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para conseguir se sustentar.

Ao incentivar a contratação de trabalhador com idade mais avançada, através da

implementação de políticas  públicas  específicas,  o  poder  público  contribui  para  o

resgate  da  dignidade  do  cidadão  e  para  a  recuperação  da  sua  capacidade

contributiva para a previdência oficial, ou seja, quanto mais condições o trabalhador

de hoje tiver para conseguir alcançar o tempo hábil e necessário para aposentar-se,

mais oportunidades aparecerão para os mais jovens no mercado de trabalho.

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 e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.366/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lar Senhor Bom Jesus, 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 Lar Senhor Bom Jesus,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Lar Senhor Bom Jesus, com sede no Município de Belo

Horizonte, é entidade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos

de prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  que

desenvolvem  atividades  voluntárias.  Além  disso,  a  Associação  está  em  pleno  e

regular funcionamento há mais de 50 anos.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.367/2011

Estabelece dever de informação das empresas de telefonia móvel aos usuários do

serviço na modalidade pré-pago.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de telefonia móvel informarão aos usuários da modalidade

pré-pago a quantidade de créditos consumidos ou adquiridos por cada operação, bem

como o saldo de créditos existentes antes e após a utilização dos serviços.

Art.  2º - As informações especificadas no “caput”  do art.  1° serão prestadas por

meio de envio de mensagens de texto ao usuário, imediatamente após as seguintes

operações:

I - aquisição de créditos;

II - aquisição de produtos ou serviços;

III - realização de chamadas;

IV - envio de mensagens.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei obriga as empresas de telefonia móvel do Estado a

prestarem informações aos usuários do serviço pré-pago após cada operação por

eles realizada. O objetivo é instituir o direito do consumidor de, imediatamente após o

uso  dos  serviços,  ser  informado  sobre  a  quantidade  de  créditos  consumidos  ou

adquiridos com cada operação,  bem como o saldo de créditos existentes antes e

após a realização de cada uma delas.

Essa medida visa proteger o consumidor de telefonia pré-paga, trazendo-lhe maior

segurança  na  utilização  dos  serviços  de  telefonia  móvel,  especialmente  nessa

modalidade de serviço que, em princípio, não conta com um demonstrativo regular de

gastos, o que dificulta o controle do usuário sobre seus gastos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.368/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Escoteiro  Papa-Léguas,  com  sede  no
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Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Escoteiro Papa- Léguas, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Grupo Escoteiro Papa-Léguas é desenvolver o

escotismo  em  sua  localidade,  sob  a  supervisão  dos  órgãos  do  nível  nacional  e

regional;  representar  os  membros do  grupo escoteiro junto  aos poderes públicos,

setores da atividade municipal e ao movimento escoteiro regional e nacional; propiciar

a  educação não formal  em sua localidade,  valorizando o equilíbrio  ambiental  e  o

desenvolvimento do propósito do escotismo junto às crianças e aos jovens do Brasil,

na forma estabelecida pelo Princípios, Organização e Regras - P.O.R - e pelo Projeto

Educativo UEB.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.369/2011

Disciplina a contratação de segurança privada pelas casas noturnas, danceterias e

estabelecimentos similares instaladas no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  obrigadas  as  casas  noturnas,  danceterias  e  estabelecimentos

similares  que  utilizam  serviços  de  segurança  privada  a  contratar  empresas

devidamente registradas nos órgãos de segurança pública do Estado e que atendam

as legislações vigentes para o setor.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  desta  lei,  entendem-se  por  casas  noturnas,

danceterias e similares os estabelecimentos que exploram a atividade de bar, boate,

clube, teatro, casas de “shows” ou espetáculos e congêneres.
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Art. 2º - São obrigações das empresas de segurança privada contratadas por casas

noturnas e similares:

I - garantir a integridade física e moral dos clientes e consumidores;

II  -  utilizar  meios  não  violentos  nas  eventuais  intervenções;

III  -  elaborar  e  manter  um  plano  de  segurança,  que  deverá  ser  apresentado  e

aprovado pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art.  3º  -  O agente  de segurança ou outra denominação a ele  conferida deverá

permanecer  durante  toda  a  prestação  do  serviço  devidamente  uniformizado  e

identificado por crachá, com foto, ou similar.

Art.  4º  -  A  não  observância  de  qualquer  um  dos  dispositivos  desta  lei,  seus

regulamentos e normas dela decorrentes, sujeita os estabelecimentos às seguintes

sanções:

I - notificação por escrito;

II - multa;

III - cassação do alvará de funcionamento.

Parágrafo  único  -  As  sanções  acima  previstas  podem  ser  aplicadas  isolada ou

conjuntamente, levando-se em conta:

I - a gravidade do fato;

II - o porte do empreendimento;

III - os antecedentes do infrator;

IV - a capacidade econômica do infrator.

Art. 5º - A fiscalização e a autuação dos infratores serão efetuadas pela Secretaria

de Estado de Defesa Social.

Art. 6º - O valor da multa corresponderá a:

I  -  casas  noturnas  e  similares  com  capacidade  de  até  trezentas  pessoas,

R$5.500,00  (cinco  mil  e  quinhentos  reais),  valor  cobrado  em  dobro  no  caso  de

reincidência;

II - casas noturnas e similares com capacidade de trezentas e uma a oitocentas

pessoas, R$8.000,00 (oito mil reais), valor cobrado em dobro no caso de reincidência;

III  -  casas noturnas e similares  com capacidade superior  a oitocentas  pessoas,

R$15.000,00 (quinze mil reais), valor cobrado em dobro no caso de reincidência.
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Parágrafo  único  -  A multa  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  atualizada

anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - acumulada no

exercício  anterior,  e  no  caso de extinção deste  índice,  será  adotado outro  índice

criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 7º - O autuado terá direito a ampla defesa, em processo administrativo, em um

prazo máximo de trinta dias a partir do recebimento do auto de infração.

Art.  8º  -  No caso de decisão condenatória,  o autuado terá direito  a recorrer  da

decisão, em forma de processo administrativo, em um prazo máximo de trinta dias

contados a partir da ciência da condenação, conforme regulamentação específica.

Art.  9º  -  Os  recursos  interpostos  das  decisões  não  definitivas  terão  efeito

suspensivo relativo ao pagamento da penalidade, sem prejuízo da aplicação de novas

autuações por reincidência ou continuidade de dano.

Art. 10 - O Poder Executivo do Estado regulamentará esta lei no prazo de noventa

dias a contar da sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: É de suma importância a regulamentação do serviço de segurança em

casas  noturnas  e  similares  devido  aos  vários  acontecimentos  de  agressão  a

consumidores  por  pessoas  que  se  nominam  seguranças  e  acabam  prestando

pessimamente este serviço.

A regulamentação visa priorizar, desta forma, o trabalho prestado por profissionais

da área que, devidamente identificados e preparados (facilitando sua visualização e a

da empresa prestadora de segurança), prestam seu serviço em conformidade com a

lei, garantindo a segurança de todos os consumidores.

Praticamente  todos  os  dias  nós  assistimos  pela  mídia  a  casos  absurdos  de

agressão a clientes e consumidores destes estabelecimentos, notadamente bares e

casas noturnas, o que mostra o despreparo, a truculência e a covardia de verdadeiros

brutamontes  que  espancam,  humilham  e,  quando  não  matam,  deixam  sequelas

irreversíveis nas vítimas e traumas nos familiares e amigos. A agressão covarde foi

flagrada por câmeras de segurança de uma farmácia próxima do estabelecimento de
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lazer.

É lamentável também o comportamento dos proprietários destes estabelecimentos,

uma  vez  que  transferem  a  responsabilidade  dessas  barbaridades  para  os

funcionários e para as empresas de segurança, “esquecendo” que também têm boa

parcela de culpa. Lembramos que a aprovação desta lei regulamentará as atividades

nas casas noturnas e similares dificultando assim a prática do “desvio de função” ou

qualquer tipo de contratação inadequada nas atividades de vigilância privada.

A atividade de segurança privada foi regulamentada em nosso país em 1983 pela

Lei  nº  7.102,  que disciplinou a segurança dos estabelecimentos financeiros.  Esse

diploma legal pôs em evidência os fundamentos da segurança patrimonial, ao exigir

que  cada  agência  bancária  tivesse  seu  próprio  planejamento  de  segurança  e

empregasse dispositivos de proteção física. Foi essa lei que oficializou a profissão de

vigilante e regulamentou as atividades das prestações desse serviço.

Ao dispor que o sistema de segurança será definido em um plano de segurança,

compreendendo vigilância ostensiva com número adequado de vigilantes, sistema de

alarme, e pelo menos, mais um dispositivo, a referida lei limitou o papel da vigilância

e o grau de responsabilidade que recai sobre ela no contexto de segurança privada.

O texto não poderia ser mais  claro:  vigilância é um dos serviços que integram a

segurança e sua missão está contida no plano de segurança.

A atividade de segurança privada dispõe de um conjunto de técnicas, a começar

pelo estabelecimento de uma política que valoriza a vida acima de tudo e preconiza e

execução  dos  demais  serviços  de  maneira  segura  e  responsável,  respeitando  e

preservando  a  integridade  física  das  pessoas,  o  meio  ambiente,  a  continuidade

operacional e o patrimônio, com um mínimo de desgaste para a empresa.

Por essas razões propomos este projeto de lei, visando à qualidade de atendimento

à  população  mineira  que,  em  seus  horários  merecidos  de  lazer  e  descanso,

frequentam casas noturnas e estabelecimentos congêneres, bem como a garantia de

um serviço prestado por profissionais devidamente orientados e capacitados.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.370/2011

Dispõe sobre  a obrigatoriedade da realização de exame para detectar  doenças

cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria no âmbito

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hospitais e as maternidades da rede pública estadual, municipal e

privados  do Estado  obrigados  a  realizar  exame para  detectar  doenças  cardíacas

congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria.

Parágrafo único - O teste de oximetria será realizado gratuitamente.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei implicará em sanções administrativas

aos hospitais e às maternidades públicas e aos hospitais privados implicará multa de

1.500 (mil e quinhentas) UFIRs.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O objetivo do teste, que mede a concentração de oxigênio no sangue

arterial do bebê, é detectar sinais de doenças cardíacas congênitas, presentes em

cerca de um em cada cento e vinte bebês, segundo dados de um estudo efetuado por

um grupo de médicos americanos e publicado dia 22/8/2011 na revista "Pediatrics".

Em  alguns  casos,  essas  crianças  precisam  ser  operadas  com  urgência,  daí  a

vantagem do  diagnóstico  precoce,  afirma  o  neonatologista  Paulo  Nader,  da

Sociedade Brasileira  de Pediatria.  O teste de  oximetria,  que usa uma espécie de

pulseira  para  medir  a  concentração  de  oxigênio  no  sangue,  é  uma  forma  de

diagnosticar o problema antes da manifestação dos sintomas. Esse procedimento já é

adotado em maternidades americanas, e algumas no Brasil já fazem o exame como

rotina. No Hospital Maternidade de São Luiz, o teste de oximetria de pulso foi adotado

em 2006.

Nesse  hospital,  todos  os  recém-nascidos  com  12  horas  já  são  submetidos  a

oximetria de pulso. Se o valor da saturação do oxigênio for menor do que 95%, o

exame  é  repetido  após  24  horas.  Dados  do  Hospital  Maternidade  de  São  Luiz

informam que são detectados de dez a doze  casos de  cardiopatias  em cada mil
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bebês nascidos vivos.

As  cardiopatias  congênitas  são  as  mais  graves,  e  o  diagnóstico  precoce  é

importante para programar o tratamento. (Fonte: "Folha de S. Paulo").

- 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 2.371/2011

Proíbe a propaganda de produtos que contenham agrotóxicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas que produzem ou comercializam agrotóxicos ou afins  no

Estado ficam  proibidas de  divulgar  qualquer  tipo  de material  com propaganda  de

produtos que apresentem risco ao meio ambiente, ao homem e aos animais.

Parágrafo único - Fica proibida a divulgação desses produtos em revistas, jornais,

tabloides,  panfletos,  emissoras  de  rádio,  televisão  ou  quaisquer  outros  meios  de

comunicação que tenham por objetivo propagar a venda dos produtos mencionados.

Art. 2º - Para os efeitos dessa lei, consideram-se agrotóxico ou afins os produtos e

os  agentes  de  processos  físicos,  químicos  ou  biológicos  destinados  ao  uso  nos

setores de produção agrícola.

Art. 3º - Fica vedada a propaganda dos agrotóxicos que contenham clorados ou

organoclorados,  clorofosforado,  fosforados  ou  organofosforados,  piretroides,

herbicidas, fungicidas e carbonatos.

Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais que comercializam produtos que

contenham agrotóxicos deverão retirar todo o material de propaganda existente em

suas partes internas e externas.

Art. 4º - Compete às Secretarias de Estado de Agricultura, de Meio Ambiente e de

Saúde, fiscalizarem o cumprimento desta lei.

Art. 5º - Os produtores e os estabelecimentos que comercializam agrotóxicos que

descumprirem  as  exigências  estabelecidas  nesta  lei  estarão  sujeitos  à  seguintes

penalidades:

I - Produtores:

a) advertência;

b) multas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC;
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c) apreensão ou destruição do material;

d) suspensão do cadastro do produto propagado;

e) cassação do cadastro do produto propagado.

II - Estabelecimentos:

a) advertência;

b) multas previstas no CDC;

c) interdição parcial ou total do estabelecimento;

d) apreensão do material.

Parágrafo  único  -  Compete  à  autoridade  estadual  aplicar  as  sanções  previstas

neste artigo.

Art. 6º - O produto da arrecadação das multas e taxas decorrentes do exercício do

poder de polícia e da prestação dos serviços relacionados à fiscalização dessa lei

será recolhido ao órgão executor como receita orçamentária e poderá ser utilizado no

custeio da expansão da estrutura governamental.

Art. 7º - Posterior regulamentação definirá as diretrizes desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O controle do uso de pesticidas vem aumentando no Primeiro Mundo.

Mas o  oposto  ocorre  no  chamado Terceiro  Mundo,  ou  em países  como o  Brasil,

México e a China, entre outros.

As vendas anuais de pesticidas no Brasil chegam a muitos milhões de dólares. A

maioria das indústrias está nas mãos de empresas reconhecidas, como Dowelanco,

Monsanto, Hoechst, Basf , Shell, para citar somente algumas.

O  crescente  emprego  de  agrotóxicos  no  Brasil,  de  forma  irracional,  está

completamente fora de controle e prende-se a diversos fatores de complexa natureza.

Relaciona-se à expansão da fronteira agrícola, à intensificação por meio de manejo,

do  desequilíbrio  biológico  do  agroecossistema  e  a  fenômenos  de  ordem

socioeconômicos  ligados  ao êxodo rural  e  ao  incremento  do  cultivo  químico  com

herbicidas.

Não  podemos  deixar  de  incluir,  como  parte  desse  respaldo  à  indústria,  a
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despreocupação característica de certas sociedades científicas ligadas às ciências

agrárias  que  reúnem  especialistas  que  nem  sequer  se  pronunciam  acerca  dos

seríssimos problemas gerados pela indisciplinada e abusiva utilização de agrotóxicos

no País, além de sistematicamente recorrerem às multinacionais para o patrocínio de

congressos e publicações, chegando ao extremo de veicular propaganda de veneno

em periódicos oficiais.

Para  a  banalização  do  uso  de  agrotóxicos  contribui  a  própria  legislação,  que

permite a propaganda de produtos voltados diretamente aos agricultores e não aos

engenheiros agrônomos, que por força da profissão têm a obrigação de conhecer os

perigos desses suplementos.

Ao  se  proibir  a  propaganda  de  agrotóxicos,  daremos  um  grande  passo  para

exterminar venenos de nosso Estado, buscando assim unir o economicamente viável

ao ecologicamente correto, que é a sustentabilidade, pois cuidar da terra é cuidar da

saúde pública.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.372/2011

Declara de utilidade pública a Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Irmandade do Rosário do Alto do

Cruzeiro, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro. Com sede no Município de Candeias, está

em  pleno funcionamento  desde sua fundação,  e  é  uma sociedade civil,  sem fins

lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade a promoção cultural e educacional na recuperação

e divulgação dos festejos de congado, resgatando as raízes culturais oriundas dessa
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tradição. 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, d e 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.373/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da

União, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vazanteiros da Ilha da União, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária  dos Vazanteiros da Ilha da União é uma

associação comunitária que tem por objetivo, através das atividades propostas em

seu estatuto, realizar ações que visam proporcionar proteção à saúde das famílias, da

infância e dos idosos, bem como campanha de prevenção de doenças, combate à

fome e à pobreza através de incentivos de criação de hortas comunitárias, incentivo à

inserção das pessoas no mercado de trabalho, propostas de melhorias para aqueles

que são portadores de deficiência, divulgação de atividades culturais e esportivas,

bem como parcerias com órgãos de proteção ao meio ambiente. Enfim, busca o bem-

estar social com projetos direcionados para o alcance cada vez maior da dignidade

da pessoa humana em diversos âmbitos.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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 2.374/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos -

Amef -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Mulheres

Empreendedoras e Filhos - Amef -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Luzia Ferreira

Justificação: A Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos - Amef - foi criada

em 2009 por um grupo de mulheres e filhos na região Nordeste da cidade, com o

objetivo  de  fomentar  a  promoção  da  assistência  social  e  da  cultura,  defesa  e

preservação do patrimônio artístico e histórico, promoção gratuita da educação e da

saúde,  preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  para  a  promoção  do

desenvolvimento  sustentável  e  gestão  dos  recursos  hídricos,  defesa  e  proteção

integral dos direitos da criança e do adolescente etc.

A referida Associação não tem fins lucrativos, e tampouco remunera seus diretores.

No  entanto  sustenta  suas  atividades  por  meio  da  execução  direta  de  projetos,

programas  ou  planos  de  ações,  por  meio  da  doação  de  recursos  humanos  ou

financeiros ou na prestação de serviços a organizações também sem fins lucrativos,

entidades, empresas e a órgãos do setor público que atuem em áreas de interesses

afins.

A Amef vem desempenhando um brilhante trabalho de inserção das mulheres no

mercado de trabalho e na sociedade. Trata-se, portanto, de um justo reconhecimento

por parte desta Casa, a aprovação da concessão do título de utilidade pública para a

Associação.

Assim, solicito a meus nobres pares o necessário apoio 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.375/2011

Declara de utilidade pública a Arca - Associação Amigos de Rio Casca, com sede

no Município de Rio Casca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Arca -  Associação Amigos de Rio

Casca, com sede no Município de Rio Casca.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a Arca -

Associação Amigos de Rio Casca, com sede no Município de Rio Casca,  que se

encontra  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade

estatutária, entre outras, a criação e a preservação de uma biblioteca municipal em

Rio Casca, mantendo junto a ela uma sala reservada à leitura e à pesquisa, com

ênfase para estudantes do ensino fundamental,  e  a criação, de um museu,  a ser

denominado Museu das Coisas do Casca.

Tem ainda o objetivo de ofertar em sua biblioteca instalações e equipamentos de

forma a favorecer as condições para o pleno exercício da cidadania, promovendo a

assistência social, difundindo atividades educativas, culturais e científicas.

Por fim, tem como escopo estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade

entre  os  diferentes  segmentos  sociais,  participando  junto  a  outras  entidades  de

atividades que visem a interesses comuns.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres membros desta Casa 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 2.376/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  reserva  de  vagas  aos  candidatos

afrodescendentes e aos candidatos indígenas em concursos públicos realizados no

Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reservadas aos candidatos afrodescendentes e aos indígenas 10%

(dez por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, realizados pelo poder

público estadual, para provimento de cargos efetivos.

§ 1º - A fixação do número de vagas reservadas aos afrodescendentes e índios e o

respectivo percentual far-se-ão pelo total de vagas no edital de abertura do concurso

público e se efetivarão no processo de nomeação.

§ 2º - Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura, a administração

fica desobrigada a abrir nova reserva de vagas durante a vigência do concurso em

questão.

§  3º  -  Quando  o  número  de  vagas  reservadas  aos  afrodescendentes  e  aos

indígenas resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente

superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número

inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).

§ 4º - A observância do percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes e

aos indígenas dar-se-á durante todo o período de validade do concurso e aplicar-se-á

a todos os cargos oferecidos.

Art. 2º - O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao pressuposto do

procedimento único de seleção.

Art. 3º - Na hipótese de não preenchimento da quota prevista no art. 1º, as vagas

remanescentes  reverterão  para  os  demais  candidatos  qualificados  no  certame,

observada a respectiva ordem de classificação.

Art. 4º - Para efeitos desta lei, considerar-se-á afrodescendente aquele que assim

se  declare  expressamente,  identificando-se  como de  cor  preta  ou  parda  ou  que

possua  características  próprias  da  raça  negra;  considera-se  indígena  aquele  que

assim  se  declare  expressamente,  tenha descendência  indígena ou  características

físicas próprias dos índios.

§ 1º - Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de servidores.

§ 2º - Ao final do concurso o candidato concorrente a vaga de afrodescendentes ou

índios será avaliado por uma comissão especial composta por três profissionais: dois

especialistas em etnias e um psicólogo, para confirmar a descendência declarada.
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Art.  5º  -  Detectada a falsidade na declaração a que se refere o  artigo  anterior,

sujeitar-se-á o infrator às penas da lei, sujeitando-se ainda:

I  -  se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas

aludidas  no  art.  1º,  utilizando-se  da  declaração  inverídica,  à  pena  disciplinar  de

demissão.

II - se candidato, a reversão de sua vaga às vagas da ampla concorrência.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, ser-lhes-á assegurada ampla defesa.

Art. 6º - As disposições desta lei não se aplicam àqueles concursos públicos cujos

editais de abertura foram publicados anteriormente à sua vigência.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: A Constituição da República inscreve a justiça social como princípio

norteador e dispõe também que é da competência do Estado legislar sobre assuntos

de interesse estadual e, de forma concorrente com a União e o Município, combater

as  causas  da pobreza  e  os  fatores  de  marginalização,  promovendo a  integração

social dos setores desfavorecidos (preâmbulo; art. 23, inciso X, e art. 193, todos da

nossa Carta Maior).

Insta  lembrar  também  que é  competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, ensino, cultura e desporto (art.

24, inciso IX, da Carta Magna). E o concurso público não deixa de ser uma forma de

democratização da educação em busca de um emprego estável.

A matéria  objeto  desta  proposição,  consoante  permitem  inferir-se  os  comandos

normativos antes indicados, se insere no âmbito de competência estadual. Alerte-se

que Estados como o Paraná, o Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro já possuem

legislação abordando este tema. Frise-se que esta iniciativa é uma forma de ação

afirmativa que tem como objetivo reduzir as desigualdades de oportunidades que os

negros e índios têm no Brasil. Sabe-se que, infelizmente, em nosso país, ainda há um

ranço escravocrata muito grande, percebido nas enormes dificuldades dessa parcela

da população em conseguir um emprego.

Isto posto, estamos apresentando o presente projeto de lei que procura amparar os
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afrodescendentes, com o objetivo de reparar as injustiças históricas praticadas contra

os mesmos. Sendo assim, esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta

augusta Casa de Leis para a aprovação de um projeto de lei de tal magnitude.

-  Semelhante proposição foi  apresentado anteriormente pelos Deputados Durval

Ângelo e André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.346/2011 nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.377/2011

Dispõe sobre a instalação de sinais sonoros nos semáforos das vias públicas do

Estado para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica permitida  a  instalação de sinais  sonoros  nos  semáforos  das  vias

públicas do Estado para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual.

Art.  2º  -  Os  semáforos  terão  diferenciação  sonora,  indicando  o  momento  de

travessia ou de espera em ambos os sentidos, para que as pessoas com deficiência

visual possam acompanhar as etapas.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação:  Os semáforos para pedestres  instalados nas vias  públicas deverão

estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem

estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a

travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de

veículos  e  a  periculosidade  da  via  assim  determinarem,  bem  como  mediante

solicitação dos interessados. É o que disciplina o art.  17 do Decreto nº 5.296, de

2/12/2004,  que regulamenta  à Lei  nº  10.048,  de  8/11/2000,  que dá prioridade de

atendimento  às  pessoas  que  especifica,  e  à  Lei  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

A  finalidade  maior  do  projeto  é  atender  as  necessidades  das  pessoas  com

deficiência visual, que constantemente usam as vias públicas do nosso Estado, mas

sofrem grandes limitações devido à falta de semáforos equipados com sinais sonoros
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que sirvam de orientação para a sua travessia, garantindo desta forma uma maior

liberdade a essas pessoas.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- 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 2.378/2011

Torna obrigatório que hipermercados e supermercados reservem local específico

para a venda de produtos orgânicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os  hipermercados  e  supermercados  estabele cidos  no  Estado  deverão

dispor de local específico para a venda de produtos orgânicos.

Art. 2° - Os estabelecimentos a que se refere o art . 1º terão o prazo de cento e

oitenta dias para se adaptarem às exigências desta lei.

Art. 3º - A não observância desta lei sujeitará o infrator às sanções da legislação em

vigor.

Art. 4º - A não observância desta lei sujeitará o infrator a multa equivalente a 3.000

Ufemgs (três mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro no

caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  infrator  o

estabelecimento que expõe o produto orgânico em desacordo com o disposto no art.

1º, para fins de comercialização.

Art. 5º - Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência:

I  -  a  reclamação do consumidor  ou  interessado  perante  o  estabelecimento  que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III  -  a  comunicação  da  infração  realizada  diretamente  ao  Procon,  à  autoridade

policial ou ao Ministério Público.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento  e oitenta dias contados da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.
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Rômulo Viegas

Justificação: Este projeto de lei se faz necessário por se tratar de matéria de alta

relevância para a saúde pública.

A agricultura orgânica desenvolveu-se em ritmo acelerado na última década. Hoje

se procuram consumir alimentos que não sejam transgênicos e que estejam livres de

agrotóxicos. Dessa forma, torna-se imperioso criar  um espaço diferenciado para a

exposição e a venda de produtos orgânicos, uma vez que a sociedade prima pela

produção e consumo de alimentos mais saudáveis e harmonizados com as atuais

demandas de preservação do ambiente.

Este projeto de lei encontra respaldo nos ditames do art. 24, XII, da Lei Magna, que

confere aos Estados o direito de legislar concorrentemente com a União.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.379/2011

Torna  obrigatória  a  reserva  de,  no  mínimo,  10%  (dez  por  cento)  de  mesas  e

cadeiras para idosos, pessoas com deficiência físico-motora e gestantes nas praças

de alimentação dos “shopping centers” comerciais e restaurantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  “shopping  centers”  e  os  restaurantes,  estabelecidos  no  Estado,

mantidos pela iniciativa pública ou privada, deverão destinar, no mínimo, 10% (dez

por cento) de seus lugares para uso exclusivo de pessoas idosas, com deficiência

físico-motora e gestantes.

Parágrafo único - Os lugares reservados para o cumprimento do disposto nesta lei

deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie

dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão, de igual forma, adaptar

suas instalações para o acesso de usuários de cadeiras de rodas.

§ 1º - A adaptação referida no "caput" consubstancia-se na instalação de rampas ou
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de elevadores, de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras de rodas.

§  2º  -  Estarão  desobrigados  do  cumprimento  desta  lei,  total  ou  parcialmente,

aqueles estabelecimentos que apresentarem laudo técnico firmado por profissional

habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para os fins previstos nesta

lei, devendo o laudo estar disponível aos usuários.

§ 3º - No caso previsto no parágrafo anterior, caberá ao Poder Executivo Estadual,

por meio do órgão competente, verificar a veracidade das informações contidas no

laudo técnico.

Art. 3º - É concedido o prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta

lei para que os estabelecimentos dispostos no “caput” do art. 1º realizem todas as

adaptações necessárias e exigidas nesta lei.

Parágrafo  único  -  Transcorrido  o  prazo  previsto  no  "caput",  ficarão  os

estabelecimentos que descumprirem esta lei sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira autuação;

II  -  multa  de  500  (quinhentas)  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais

(Ufemgs),  se  não  for  sanada  a  irregularidade  no  prazo  de  trinta  dias  após  a

advertência;

III - multa de 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs, se não for sanada a irregularidade

no prazo de trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso II; até que seja

sanada a irregularidade, caso as adaptações não tenham sido providenciadas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias, contados de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: Este projeto de lei visa à obrigatoriedade da reserva de 10% de mesas

e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência físico-motora e para gestantes nas

praças de alimentação dos “shopping centers” comerciais e restaurantes no âmbito

estadual.

A infinidade de barreiras arquitetônicas ainda existentes que promovem a exclusão

das pessoas consideradas especiais, por serem idosos, pessoas com deficiência ou

gestantes, acontece diariamente. Uma simples atitude pode fazer toda a diferença a
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respeito do entendimento, para que as pessoas com deficiência possam exercer sua

cidadania e usufruir de todos os serviços e equipamentos que a sociedade oferece. A

propositura desta lei visa beneficiar aos idosos, pessoas com deficiência e gestantes

que  frequentam  os  “shopping  centers”  comerciais  e  restaurantes  e  encontram

dificuldades  de acesso a  mesas  e  cadeiras  nas  praças de alimentação e,  muitas

vezes, passam horas à espera de uma mesa, tornando obrigatória a participação da

iniciativa privada na consecução deste direito.

Esta lei é apenas um extensão aos direitos que estas pessoas já têm em filas de

bancos, supermercados, além de estacionamentos privativos.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 74/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.380/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Livres Pensadores - ALP -, com sede

no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Livres Pensadores –

ALP -, com sede no Município de Manhumirim.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação dos Livres Pensadores - ALP -, com sede no Município

de Manhumirim, é uma associação sem fins lucrativos,  civil  de direito  privado,  de

caráter  social,  filantrópico,  poético,  literário,  artístico  em  geral.  A  ALP  tem  por

finalidade  a  promoção  de  escritores,  músicos,  atores,  dramaturgos,  artesãos,

dançarinos,  artistas  plásticos,  bem  como os  adeptos  de  toda  e  qualquer  arte;  a

promoção  de  eventos  culturais  e  sociais;  a  criação  de  comissões  para

assessoramento e apoio às variadas formas de manifestação artísticas, entre outras.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
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pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.381/2011

Dispõe sobre a implantação e os valores, no Estado, do piso salarial de que trata o

art. 7º, V, da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica regulado o piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores

no Estado que tenham como tomadores de serviço:

I - as pessoas físicas;

II - as pessoas jurídicas de direito privado que sejam estabelecidas ou que tenham

filial, sucursal ou escritório de representação no Estado;

III - as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, estaduais e

municipais que sejam estabelecidas ou que tenham unidade de atuação ou filial no

Estado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica aos vencimentos dos servidores públicos

estaduais, municipais e federais.

Art. 2º - Os pisos salariais dos empregados integrantes das categorias profissionais

enumeradas  na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (Grandes  Grupos

Ocupacionais) serão de:

I  - R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para os Trabalhadores Empregados

nas  Atividades Agropecuárias,  Florestais  e  da  Pesca,  correspondentes ao Grande

Grupo  Ocupacional  seis;  e  para  os  Trabalhadores  Empregados  em  Serviços  e

Vendedores do Comércio em Lojas e Mercados, correspondentes ao Grande Grupo

Ocupacional cinco;

II - R$715,00 (setecentos e quinze reais), para os Trabalhadores de Recuperação e

Manutenção,  correspondentes  ao  Grande  Grupo  Ocupacional  nove  e  para  os

Trabalhadores  de  Serviços  Administrativos,  correspondentes  ao  Grande  Grupo

Ocupacional quatro;

III - R$780,00 (setecentos e oitenta reais), para os Trabalhadores da Produção de
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Bens e Serviços Industriais, correspondentes aos Grandes Grupos Ocupacionais sete

e oito;

IV - R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), para Técnico de Nível Médio

correspondente ao Grande Grupo Ocupacional três.

§ 1º - Para as categorias profissionais para as quais se exija escolaridade de nível

superior, no efetivo exercício de suas funções, e cujos pisos salariais não estejam

fixados em lei federal, o piso será de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

§ 2º - Os valores fixados neste artigo serão reajustados na mesma data definida

para o salário mínimo nacional unificado, utilizando-se a variação do Índice Nacional

de Preços ao Consumidor - INPC - somada à taxa de crescimento do Produto Interno

Bruto - PIB - estadual, no período de dois anos anteriores.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

De iniciativa popular

Justificação:  A Constituição Federal,  no  art.  7º,  V,  garantiu  aos  trabalhadores  o

direito a um “piso salarial  proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.

Através da Lei Complementar nº 103, de 14/7/2000, a União autorizou os Estados a

legislarem sobre a matéria, dispondo no art. 1º: “Os Estados e o Distrito Federal ficam

autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de

que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não

tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,  convenção  ou  acordo  coletivo  de

trabalho”.

Todavia,  esse  dispositivo,  mesmo tendo  o  mérito  de  reconhecer  para  os  entes

federativos estaduais a prerrogativa de disporem sobre o direito em foco, afigura-se

inconstitucional.  A União,  amparada no art.  22,  parágrafo único,  da Carta  Magna,

pode autorizar o Estado a legislar sobre matéria que lhe seja privativa, mas uma lei

complementar  federal  não pode substituir  as  constituições estaduais,  pretendendo

atribuir  iniciativa privativa a tal  ou qual  Poder  no interior  de outro ente federativo,

porquanto interferiria indevidamente na sua distribuição própria de competências e

violaria o seu sistema de separação de Poderes.

Logo, à citada lei complementar federal não caberia corrigir ou completar o texto da
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Constituição  Estadual  sobre  a  iniciativa  para  proposição  de  leis.  Ademais,  em

assuntos de natureza constitucional e jurisdicional de natureza tão polêmica, faz-se

prudente aplicar também o princípio da razoabilidade, deixando operar o art. 70, § 2º,

da Lei Maior de Minas Gerais:  “A sanção expressa ou tácita  supre a iniciativa do

Poder Executivo no processo legislativo”.

Ao longo dos últimos anos, alguns governos e assembleias legislativas estaduais

debateram  o  mesmo  assunto  e  aprovaram  leis  similares.  Atualmente,  já  foram

implantados pisos próprios no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em

Santa Catarina e em São Paulo. Note-se que tais Estados guardam consideráveis

semelhanças  com  a  formação  social  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  o  assunto  é

recorrente  nas  três  últimas  legislaturas  mineiras,  o  que  por  si  só  expressa  o

reconhecimento de sua relevância social e de seu interesse legislativo.

A proposição em análise tem dois objetivos principais: melhorar as condições de

vida dos trabalhadores que recebem salário mínimo, os quais compõem a parte mais

necessitada da população mineira, e fortalecer o mercado interno, potencializando o

desenvolvimento de Minas Gerais. Concomitantemente, colocará nosso Estado em

posição de destaque na Federação brasileira,  no  que  diz  respeito  ao  esforço  de

alcançar  mais  justiça  social,  e  também  reforçará  o  papel  desta  Casa  diante  da

conhecida  assimetria  entre  Poderes,  mormente  porque  os  constituintes  de  1988

apenas lhe reservaram competências residuais.

A questão social que esta proposição exprime é sem dúvida central. Trata-se de

assegurar aos empregados menos protegidos remunerações superiores à do salário

mínimo nacionalmente unificado. Não há, entretanto, qualquer risco de competição

com outras entidades, tais como sindicatos, reconhecidas como encarregadas das

negociações sobre pisos e reajustes salariais das categorias que representam. Na

prática,  a  proposição  fortalece  a  atuação  sindical,  criando,  para  os  grupos

hipossuficientes das relações laborais, que não tenham alcançado satisfatório nível

de organização, mais um instrumento de proteção.

Nessa  perspectiva,  a  proposição  em  tela  institui  quatro  faixas  salariais  que  se

agrupam a partir das categorias profissionais estabelecidas no Código Brasileiro de

Ocupações. Inclui ainda uma quinta categoria, que abrange ocupações que exigem
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escolaridade superior e não têm piso salarial nacional. Os valores para cada um dos

níveis  foram arbitrados  à luz de três  fatores principais,  ponderados  ao longo dos

estudos  prévios  realizados  quando  da  elaboração  do  projeto:  a  necessidade  do

aumento de renda dos assalariados, a preservação da capacidade econômica dos

empregadores,  especialmente  no  caso  das  pequenas  e  microempresas,  e  o

imperativo do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional.

Assim, os critérios consubstanciados no projeto harmonizam vários princípios, com

a  finalidade  de  incrementar  a  renda  percebida  pelos  empregados  formais  e  de

contribuir  para  que  se  iniba  a  migração  de  trabalhadores  e  empresários  para  o

danoso  mercado  informal,  bem  como  para  que  se  promova  um  crescimento

econômico sustentável no conjunto da sociedade mineira. A propósito, relatórios de

diversos  órgãos  –  oficiais  e  privados  –  destacam  os  impactos  positivos  do  piso

regional no mercado de trabalho e na economia como um todo, já nos seus primeiros

anos de vigência. Demonstram, também, seu papel como instrumento de acréscimo

dos  rendimentos  dos  trabalhadores  de  baixa  renda,  inclusive  na  esfera  da

informalidade, com repercussões virtuosas no aumento do emprego e na prevenção à

criminalidade.

Ao mesmo tempo, verificou-se que, após a implantação do piso regional, cresceram

as  admissões  com  remunerações  mais  próximas  ao  piso  e  houve  diminuição

daquelas com remunerações próximas ao salário mínimo nacionalmente unificado, o

que indica um deslocamento positivo na referência para os salários iniciais. Justifica-

se a inaplicabilidade da medida às remunerações dos servidores públicos estaduais,

que  são regidas  por  legislação  específica,  às  dos  municipais,  sobre  as  quais  há

vedação  expressa  em  lei  complementar  federal,  e  às  relativas  a  contratos  de

aprendizagem, cuja exclusão se deve às peculiaridades de seu regime jurídico, com

ausência de vínculo empregatício e reduzida jornada de trabalho.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 77/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao



553
____________________________________________________________________________

Município de Campos Altos o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica  desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-

900 com a extensão de 2.054m (dois mil e cinquenta e quatro metros) contados a

partir do entroncamento da rodovia até o acesso à BR-262.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campos Altos a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Campos Altos e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se,  no

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

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a AMG-900 e

tem como ponto de partida o entroncamento da rodovia até o acesso à BR-262.

Esse trecho pertence ao perímetro urbano. Sendo assim, trata-se de bem de uso

comum, de propriedade do Estado, sob a jurisdição do DER-MG.

A importância da referida doação se deve ao fato de que há projeto em andamento

de  expansão  do  perímetro  urbano  do  Município,  e  o  citado  trecho  possui  as

características necessárias para a instalação de via urbana. Assim, torna-se de suma

importância que Campos Altos possa assumir a responsabilidade pela manutenção e

conservação da via pública, para favorecer a autonomia da cidade e, sobretudo, para

atender aos anseios dos munícipes.

Diante da importância dessa medida, conto com o apoio dos nobres pares para

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.383/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Humberto  dos  Santos
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Maciel, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

dos Santos Maciel, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária Humberto dos Santos Maciel, entidade sem fins lucrativos

que tem por finalidade a execução de trabalho assistencial, na área de prevenção,

socialização, capacitação, que visa à promoção humana.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta assinalar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.384/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará

de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Casa das

Mulheres de Pará de Minas, com no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.
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Inácio Franco

Justificação: A Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará de Minas tem

como  principais  objetivos  a  prestação  de  assistência  jurídica  e  psicológica  às

mulheres vítimas de violência, amparadas pela Lei nº 11.340, de 2006 - Lei Maria da

Penha -, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher.

Além disso,  promove cursos,  oficinas,  seminários e palestras com o objetivo de

inserir  essas  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  recuperando  a  sua  dignidade,

conforme previsto em seu estatuto social.

Desta forma desempenha importante papel, contribuindo para o desenvolvimento

de uma sociedade mais justa e equânime.

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

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.385/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Portela  de

Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Portela de Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba Portela  de  Caxambu,  com

sede nesse Município, é uma associação de direito privado, constituída por tempo

indeterminado,  sem  fins  econômicos,  de  caráter  organizacional,  filantrópico,

assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário,

com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independentemente de
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classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Tem como prerrogativas  cultivar  com esmero e perseverança o carnaval,  causa

primordial de sua existência; proporcionar aos seus associados diversões internas e

externas desde que elas não se desviem dos fins sociais; promover, por todos os

meios ao seu alcance, a melhor convivência social e o desenvolvimento intelectual e

moral dos seus associados; estabelecer e manter relações com outras instituições

carnavalescas, procurando dar-lhes a maior reciprocidade possível, entre outras.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.386/2011

Dá a denominação de Rodovia Pedro Wohlers à rodovia que liga os Municípios de

Toledo e Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Pedro Wohlers a rodovia q ue liga os Municípios de Toledo

e Extrema.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Pedro Wohlers nasceu em 22/7/25 na cidade de Joanópolis (SP), filho

de Thimóteo Wohlers e Gorgina Vieira Wohlers. Estudou e formou-se como oficial de

farmácia  em  1944.  Mudou-se  para  a  cidade  de  Toledo,  onde  trabalhou  como

profissional de farmácia e envolveu-se com a população local.

Em 15/11/58 foi  eleito  pela  primeira  vez como Prefeito  Municipal  da  cidade  de

Toledo, fato que veio a ocorrer novamente nos anos de 1963, 1967, 1971, 1973 e

1977.

O cidadão que  se  pretende homenagear  foi  um dos  maiores  incentivadores  da

construção da estrada que liga a cidade de Toledo à cidade de Extrema, não medindo



557
____________________________________________________________________________

esforços para isso.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.387/2011

Declara de utilidade pública a Academia Ouro-Finense de Letras e Artes, com sede

no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Ouro-Finense de Letras e

Artes, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Academia Ouro-Finense de Letras e Artes, com sede no Município

Ouro Fino, é uma associação civil, sem fins lucrativos e econômicos.

A entidade,  desde  sua  fundação,  vem  desenvolvendo  intensas  atividades  e  é

dirigida  por  uma  diretoria  composta  de  pessoas  idôneas,  que  não  recebem

remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Defende e incentiva a promoção

da cultura em geral e, em particular, da língua e literatura portuguesas, bem como de

outra manifestações artísticas.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.388/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público

Municipal de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  no

Serviço Público Municipal de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio, com

sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Deiró Marra

Justificação:  Constituído  em 25/5/93,  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço

Público  Municipal  de  Patrocínio,  com  sede  no  Município  de  Patrocínio,  é  uma

entidade civil de caráter beneficente, em funcionamento há mais de um ano e sem

quaisquer fins econômico-financeiros. A sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Tem por objetivo o estudo, a coordenação, a proteção e a representação legal dos

interesses dos trabalhadores no serviço público municipal, da administração direta,

indireta  e  autarquias,  e  tem  duração  por  prazo  indeterminado.  Tem  como

prerrogativas representar os interesses gerais da categoria e os interesses individuais

de  seus  associados,  administrativamente  ou  judicialmente;  promover  a

confraternização e a união dos trabalhadores públicos municipais; celebrar acordos

ou convenções coletivas de trabalho ou suscitar  dissídios coletivos; criar e manter

serviços de assistência jurídica para sua categoria, visando a sua proteção; eleger ou

designar  os  representantes  da  categoria;  estabelecer  anuidades  ou  mensalidades

para os associados e contribuições excepcionais para toda a categoria.

A documentação apresentada se encontra de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.389/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Mantena  o  imovel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



559
____________________________________________________________________________

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

com área de 22.940,28m² (vinte e dois mil novecentos e quarenta vírgula vinte e oito

metros quadrados) nesse Município, registrado sob o nº 8.091, a fls. 103, no Livro 2-

AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

sede do Poder Executivo 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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Mantena imóvel de

propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal socilita a doação do

imóvel a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para instalação da sede do

Poder Executivo Municipal.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas para aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 1.426/2011, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a duplicação do trecho da Rodovia AMG-900

entre o entroncamento da rodovia e o acesso à BR-262, no Município de Campos

Altos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.427/2011, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pelos 100 anos de

sua  fundação.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

Deputado Celinho do Sinttrocel. Anexe-se ao Requerimento nº 1.329/2011 nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº  1.428/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Copasa-MG pedido de providências para

a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Macuco-Esmeraldas, tendo em

vista o projeto da obra estar pronto e seu custo ter sido orçado em R$16.044.411,83.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.429/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências reiterando a solicitação de avaliação

técnica de segurança de todas as pontes e viadutos das rodovias federais do Estado.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.430/2011, do Deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  pelos  85  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.431/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG

pedido de providências para que o 4º Pelotão de Polícia Militar do Município de Ipaba

volte a funcionar como companhia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.432/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os profissionais de educação física pelo transcurso do Dia do

Profissional de Educação Física, em 1º de setembro. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 1.433/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Rádio Inconfidência pelos 75 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.434/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Cohab-MG pelos 46 anos de sua fundação. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 1.435/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais

pela posse de sua nova Diretoria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.436/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Iepha-MG pelos 40 anos dessa instituição. (- À Comissão de

Cultura.)
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Nº 1.437/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita encaminhado à Feam

pedido de informações sobre o convênio realizado com a Ambiente Brasil Centro de

Estudos, do Município de Viçosa, no valor total previsto de R$1.497.842,26. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº 1.438/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado de

congratulações com o Esporte Clube Ribeiro Junqueira, do Município de Leopoldina,

pelos 100 anos de sua fundação. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 1.439/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais pelos 49

anos da regulamentação da profissão de psicólogo. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.440/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Estrela  da  Distinção  Maçônica-Fraternidade  Sul

Mineira nº 1.093 pelos 80 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.441/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itanhandu pelo 88º aniversário desse

Município.

Nº 1.442/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo 110º aniversário desse

Município.

Nº 1.443/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Extrema pelo 110º aniversário desse

Município.

Nº 1.444/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Guaranésia  pelo  110º  aniversário  desse

Município.

Nº 1.445/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Machado  pelo  130º  aniversário  desse

Município.

Nº 1.446/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Esmeraldas  pelo  110º  aniversário  desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 1.447/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. Sérgio Sampaio, Presidente da Federação das Apaes do Estado, e ao

Deputado Federal  Eduardo Barbosa pela  realização do I  Seminário  de  Educação

Inclusiva na  Visão da Pessoa com Deficiência,  da Família  e de Profissionais,  em

26/8/2011. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  1.448/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do TJMG pedido de providências para o pagamento do

adicional de periculosidade aos servidores desse Tribunal, em cumprimento às Leis

nºs 10.856, de 1992, e 19.480, de 2011.

Nº  1.449/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador  do  Estado pedido  de  providências  para  aprovisionar

recursos  orçamentários  para  o  TJMG efetuar  o  devido  pagamento  das  despesas

processuais  de  assistência  judiciária,  tais  como  indenização  do  transporte  dos

servidores, realização de perícias e demais despesas secundárias. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.450/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Conselho Federal de Serviço Social pela

nota de 19/8/2011, intitulada "Conjunto CFESS-CRESS contesta a Adin da CNS, que

questiona a constitucionalidade da lei das 30 horas para assistentes sociais". (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº  1.451/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Cultura e ao Iepha pedido de informações sobre as ações atualmente

desenvolvidas pelo Poder Executivo Estadual para garantir a eficácia do inscrito no

inciso VI do art. 6º da da Lei nº 11.726, de 1994.

Nº  1.452/2011,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente cópia das notas taquigráficas da 4ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  os

questionamentos  realizados  pelas  pessoas  presentes  ao  evento,  em  relação  ao

licenciamento  ambiental  do  Projeto  Minas-Rio,  de  responsabilidade  da  Anglo

American. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.453/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhada à Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário pedido de providências para que realize estudos destinados à

adequação da tarifa  de  esgoto cobrada pela  Copasa-MG nas contas de água do

Município de Paracatu. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.454/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  o  estudo  técnico  que

estipulou as velocidades máximas e os nomes dos responsáveis pela instalação dos

radares e das placas de sinalização na Rodovia MG-424.

Nº 1.455/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre o estudo técnico que estipulou as velocidades

máximas e os nomes dos responsáveis pela instalação dos radares e das placas de

sinalização na Rodovia MG-424.

Nº  1.456/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho de Política Ambiental, à Companhia de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais e à Superintendência de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre os motivos pelos quais foi

escolhido o local denominado Santo Antônio da Lagoa Seca para a implantação de

uma usina química de fertilizantes no Município de Patrocínio.

Nº  1.457/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de informações sobre

os projetos esportivos desenvolvidos pelo Estado para pessoas com deficiência, os

recursos disponibilizados, a quantidade de pessoas atendidas e sua faixa etária, o

número de profissionais de educação física envolvidos e as instalações utilizadas.

Da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita seja encaminhado à Mesa

da Assembleia pedido de providências para que seja elaborado projeto de resolução

que  institua  uma  política  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida nas dependências desta Casa.

Da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita a realização de fórum

técnico sobre inclusão social da pessoa com deficiência, abordando os temas que

menciona,  esclarecendo  que  este  requerimento  é  oriundo  do  fórum  democrático

realizado por esta Casa entre 14 e 25 de fevereiro, visando ao aprimoramento das
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políticas públicas, à melhoria dos indicadores, ao aproveitamento de potencialidades

e à elevação da qualidade de vida das pessoas com deficiência,.

Da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência desta Casa pedido  de  providências  para  a criação de uma comissão

parlamentar para acompanhar a destinação e a execução dos recursos orçamentários

voltados para os servidores do Tribunal de Justiça, especificamente os relacionados

ao cumprimento dos direitos como adicional de insalubridade, periculosidade e verba

indenizatória paga pelas diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça, Comissários

da Infância e da Juventude, Assistentes Sociais e Psicólogos. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada Luzia Ferreira e

dos Deputados Doutor Viana e Fabiano Tolentino.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, inicialmente quero cumprimentar

V. Exa., pois, mesmo contundido, brindou-nos com sua presença neste Plenário hoje.

Em que pese não ser um belo profissional de futebol, com certeza a presença de V.

Exa. neste Plenário é muito importante para esta Casa. V. Exa. sabe que sou um

Deputado bastante crítico em relação ao assunto de que tratarei. Tenho dois assuntos

que são de fundamental importância, por isso, regimentalmente, solicitei questão de

ordem.  Primeiro,  para  solicitar  a  V.  Exa.  uma manifestação  da  Mesa  quanto  ao

reajuste salarial dos servidores desta Casa Legislativa, pois aguardam ansiosamente

por isso. Gostaria que V. Exa. agilizasse os estudos, já que determinou que estes

fossem feitos, e, obviamente, contemplasse todos os servidores do Poder Legislativo,

ou seja, os de recrutamento amplo e os da função pública, ou seja, os servidores

efetivos. Eles estão ansiosos por tomar conhecimento dos reajustes, já que os outros

Poderes já encaminharam expediente a esta Casa. Sr. Presidente, aproveitando esta

questão de ordem, por dizer respeito a algo que chegará a este Plenário, gostaria de

fazer um pedido especial ao Deputado Gustavo Corrêa, Presidente da Comissão de

Administração Pública: paute imediatamente o Projeto de Lei nº 2.125, que trata do

reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Eu diria, um reajuste bastante pequeno -
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talvez  a  palavra  “simplório”  não  fosse  adequada  -,  que  está  apenas  repondo  a

inflação,  da  ordem  de  6,51%.  Esse  é  o  reajuste  solicitado  pelo  Poder  Judiciário

mineiro  para  seus servidores.  Então esperamos  que o  Deputado Gustavo Corrêa

paute  imediatamente  a  proposição  porque  os  servidores  estão  acompanhando  a

tramitação do projeto. É de fundamental importância que pelo menos tenham reposta

a inflação,  que é o que estão  solicitando ao Plenário  desta Casa.  Já  aprovamos

vários projetos que tratam de reajustes salariais de outras categorias. Obviamente,

seria não só o reajuste do Poder Judiciário, pois está aportado também nesta Casa o

do Ministério Público com o mesmo índice. Esperamos que esta Casa também se

manifeste. Solicito a V. Exa. que, como Presidente desta Casa, agilize esses estudos

juntamente  com  os  demais  membros  da  Mesa  para  que  o  projeto  que  trata  do

reajuste dos servidores do Legislativo chegue ao Plenário e comece a tramitar, já que

os de outras categorias estão tramitando. Certamente é público que o Governador

deu notícia do envio do projeto de lei que trata da readequação do estudo do reajuste

dos servidores da educação. V. Exa. nomeará um dos Deputados para fazer a leitura,

aliás a imprensa já publicou. Então, vejo-me em condição de poder falar sobre esse

reajuste.  O  projeto  já  chegou  a  esta  Casa.  Portanto,  estamos  num  momento

adequado.  Já  que  vários  projetos  chegam  a  esta  Casa  tratando  do  reajuste  de

servidores, é mais do que justo que tenhamos também o projeto de reajuste dos

servidores do Legislativo sendo pautado aqui para que tramite. Assim, quero dizer

aos servidores do Judiciário que tenho certeza de que o Deputado Gustavo Corrêa

pautará imediatamente o projeto que trata do reajuste dessa categoria e certamente

os demais projetos, porque é de interesse desta Casa. O conjunto dos Deputados

quer que esse projeto chegue ao Plenário para que o aprovemos, Sr. Presidente, até

mesmo porque há vários requerimentos. Como disse desde o início da legislatura,

cobrarei de V. Exa. sempre que existam requerimentos oriundos do nosso trabalho

nas comissões e de todo o nosso suor e empenho. Muitas vezes o cidadão não sabe,

mas ficamos duas, quatro, seis e até oito horas em audiências das comissões. O fruto

dessas  audiências  são  diversas  iniciativas  dos  parlamentares,  que  são

requerimentos. Precisamos fazer com que essa pauta ande e esses requerimentos

sejam enviados a órgãos competentes e Poderes, com as respostas para que os
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Deputados deem continuação, deem sequência ao trabalho iniciado em determinada

audiência pública. Agradeço a V. Exa. a paciência. Não poderia deixar de abordar

esses  dois  pontos,  que  são  de  fundamental  importância  para  a  continuação  dos

trabalhos nesta Casa.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, inicialmente queria fazer coro com as

duas questões apresentadas pelo Deputado Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº

2.125  -  aliás,  tivemos  uma  boa  conversa  com  o  Deputado  Sebastião  Costa,

Presidente – tramitou e passou pela Comissão de Justiça. Esperamos que agora, na

Comissão de  Administração  Pública,  tenha  celeridade para  que  os  servidores  do

Judiciário tenham atendidas as suas reivindicações. Sr. Presidente, solicitei a questão

de  ordem porque ouvimos agora  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo

procederem a uma denúncia muito grave, que coloca para este Poder Legislativo um

papel também de alta responsabilidade. Dois Deputados desta Casa denunciaram

que  a  nossa  sindicalista  Beatriz  Cerqueira,  Presidente  do  Sind-UTE,  vem  sendo

objeto de vigia sistemática, feita aliás com veículos com placas descaracterizadas.

Essa  denúncia  já  havia  sido  feita  até  em  assembleia  dos  professores,  e  tudo

culminou,  hoje,  em  uma  ação  próxima  ao  sindicato,  na  presença  do  Deputado

Rogério  Correia  e  de  representantes  da  imprensa  de  Minas  Gerais,  próximo  de

assessores, com a negativa do ocupante do veículo, que esboçou até mesmo uma

reação de fuga. E me parece que a própria instituição da Polícia Militar se negou a

apurar  essa  denúncia  -  o  Deputado  Rogério  Correia  poderá  pormenorizar  esse

assunto,  que  ele  mencionou  há  pouco.  Todos  nós,  da  Assembleia,  estamos

empenhados  em  contribuir  para  que  chegue  a  bom  termo  a  negociação  entre

professores da rede estadual e o governo do Estado. Sabemos que o Estado tem

suas dificuldades, mas queremos a implementação do piso e não abrimos mão desse

princípio. Queremos também uma saída que não onere ainda mais os estudantes,

que estão há tantos dias sem aula. Mas o movimento sindical é livre. Estamos em

uma  democracia.  Aliás,  amanhã  é  7  de  setembro.  Imagine,  Deputado  Rogério

Correia, termos, na véspera desse dia, uma notícia como essa, de práticas de vigia,

de intimidação, de acompanhamento ilegal; isso não contribui em nada para o clima

de  entendimento  que  podemos  construir.  Não  quero  imputar  a  responsabilidade
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desse gesto a quem quer que seja - todos me conhecem e sabem que não vou fazer

isso  -,  mas  é  fato  que  vizinhos,  ao  que  me  parece,  testemunharam  que  essa

presença próxima ao sindicato é frequente; também foi averiguado que a placa é

descaracterizada, portanto ilegal, segundo a legislação de trânsito em vigor; e houve

a recusa da pessoa em se identificar. Agora, a “bola” está com os órgãos de defesa

social de Minas Gerais. Temos a placa e a denúncia de sindicalistas; agora, temos de

ter  uma resposta,  sob pena  de  se  colocar  uma mancha  na  conduta  do  governo

estadual, porque o responsável por averiguar isso são os órgãos de defesa social.

Essa é uma questão que merece a atenção da Assembleia, até porque a denúncia foi

feita por um Deputado desta Casa. Todos aqui somos Deputados e Deputadas, e a

cor partidária, o fato de sermos da Situação ou da Oposição não pode desmerecer

uma denúncia nossa. Não se pode reduzir a possibilidade de os órgãos estaduais

atenderem a uma denúncia procedente de um Deputado desta Casa. Isso é muito

grave, até porque quem hoje está na Oposição amanhã poderá estar na Situação, e

vice-versa. Os Deputados têm responsabilidade, por isso estão aqui. Portanto, se um

Deputado, seja da Oposição, seja da Situação, levanta uma denúncia sobre um ato

de vigia ilegal, de perseguição ou intimidação, os órgãos de defesa social têm, no

mínimo, de apurar. Temos o maior respeito pela nossa Polícia Militar. Aliás, não nos

cansamos de dizer que em Minas temos uma das melhores, senão a melhor, Polícia

Militar do Brasil, uma corporação histórica. Mas, nesse caso, sinceramente, estamos

aguardando uma resposta dos responsáveis  maiores dessa corporação em Minas

Gerais.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Sejam bem-vindos, representantes do Serjusmig.

Oradores Inscritos

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

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

servidores  da  Justiça  aqui  presentes  e  todos  os  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia,  das diversas cidades de Minas,  antes  de iniciar  minha fala,  concedo

aparte à colega Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Paulo Guedes,
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parabenizando-o pelo trabalho atuante nesta Casa, onde representa todo o Estado,

sobretudo o Norte. Estou inscrita, mas não sei se terei tempo de falar ainda hoje e

não  gostaria  de  deixar  passar  esta  data  sem  registrar  um  fato  extremamente

importante para nós, mulheres do Estado de Minas Gerais e do Brasil.

Neste final  de semana,  nos dias 2, 3 e 4 de setembro,  estive em Brasília  para

participar do IV Congresso Nacional do PT, partido de que faço parte, e aprovamos a

paridade  de  gênero.  Portanto,  Deputado  Paulo  Guedes,  somos  nós,  mulheres  e

homens, companheiras e companheiros lado a lado, ocupando os espaços do poder

tanto  internamente  no partido quanto nas candidaturas, para contribuirmos com o

olhar feminino, com o nosso compromisso para com a sociedade que tanto queremos

e  pela  qual  temos  lutado  nesses  31  anos  do  PT.  Realmente  é  uma  ação

extremamente importante,  defendida pelo nosso companheiro Berzoini  e aprovada

praticamente  por  unanimidade.  Lógico  que  é  um  grande  desafio,  sobretudo  nas

candidaturas,  que  as  mulheres  se  coloquem  e  estejam  presentes.  No  entanto,

gostaria de deixar registrado isso nos anais desta Casa.

Aproveitando  a  oportunidade,  não  poderia  deixar  de  ser  solidária  com  nosso

companheiro  e  líder  Deputado  Rogério  Correia.  Eu,  como  Vice-Presidente  da

Comissão de Segurança Pública, tenho publicamente elogiado a nossa Polícia Militar

em  todos  os  lugares  a  que  vou,  mas  gostaria  de  registrar  isto  nesta  Casa:  não

podemos aceitar essa situação. É preciso que se esclareça. Não quero acreditar que

a nossa polícia, que é referência nacional, se preste a esse tipo de papel. Trata-se de

um  momento  extremamente  delicado,  mas  é  importante  ressaltar  que  todos  nós

queremos que realmente haja diálogo e que se resolva o mais rapidamente possível o

impasse da greve.

Sou professora aposentada, trabalhei durante 25 anos em escola pública estadual e

fui Diretora da escola, por isso sei a importância que tem para nós, da educação,

esse diálogo. Temos de esclarecer isso. Na verdade, Sr. Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro, esta Casa tem papel importantíssimo, neste momento da democracia, de

fazer a interlocução, de ajudar a esclarecer e a refletir, porque não podemos deixar

macular-se o Estado de Minas Gerais com nenhuma dúvida. Todos nós queremos

uma democracia transparente e clara. Defendemos isso, acreditamos nisso, portanto
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queremos que essa situação seja esclarecida. Obrigada.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado Rogério Correia, só um momento. Com

muita  satisfação  lhe  concederei  aparte,  mas  antes  gostaria  de  registrar  um

acontecimento muito importante para o Norte de Minas Gerais, especialmente para a

região da Serra Geral de Minas, a cidade de Janaúba e cidades vizinhas.

Ontem, pela manhã, em Janaúba, ao lado do Prefeito José Benedito, da Câmara de

Vereadores  e  das  autoridades  locais,  recebemos  o  Reitor  Pedro  Ângelo  Almeida

Abreu, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, acompanhado

pelo  Deputado  Federal  Leonardo  Monteiro.  Aliás,  estivemos  juntos  ontem  em

Janaúba para visitar o local do futuro câmpus dessa Universidade, que será instalada

nessa cidade. Trata-se de um empreendimento de dezenas de milhões de reais que

já será iniciado, Deputado Adelmo Carneiro Leão, com sete cursos e 2.500 vagas, o

que abrirá oportunidades para a nossa juventude, para a nossa região. Com certeza

esse é o maior investimento da história de Janaúba.

Então,  quero  aproveitar  esta  oportunidade  para  parabenizar  o  Prefeito  José

Benedito pela articulação que fez acompanhado por nós e pelo Deputado Federal

Leonardo Monteiro. Juntos estivemos no MEC, com o Ministro. A Prefeitura fará a

doação do terreno, e ainda este ano começará a implantação do nosso câmpus da

Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  em  Janaúba,  uma

conquista ontem celebrada e comemorada por  toda a  comunidade de Janaúba e

região.

Portanto, agradeço ao Reitor, Prof. Pedro Ângelo, e gostaria de dizer que o Norte

de Minas abraça essa ideia de ter Janaúba como a segunda maior cidade da nossa

região e também de haver lá uma universidade federal. Sem sombra de dúvida, isso é

um avanço muito grande e uma demonstração do carinho que a Presidente Dilma e o

nosso Ministro da Educação têm com o Norte de Minas, com as regiões mais pobres

e excluídas deste Estado.

Por  isso,  estamos  comemorando.  Estamos  alegres  com  esse  anúncio  tão

importante para Janaúba e toda a região do Norte de Minas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, cumprimento-

o por sua luta pelo Norte de Minas e lhe agradeço a boa notícia. Há 15 anos, ninguém
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pensava que teríamos universidade nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e agora

no Norte de Minas, na nossa querida Janaúba. É uma notícia de primeira, que mostra

o carinho e a diferença com que estão sendo tratadas essas regiões. Antigamente,

eram  tratadas  de  forma  diferente  pela  exclusão,  agora  são  tratadas  de  forma

diferente, mas pela inclusão. É uma dívida que nosso país tem com o Nordeste, o

Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Quero parabenizá-lo, pois

fico muito feliz, não poderia haver notícia melhor.

Infelizmente, as notícias para a educação em Minas Gerais, do ponto de vista do

governo do Estado, não são boas. O Deputado André Quintão expôs, e fiz questão de

fazer essa denúncia para a imprensa antes de se iniciar a reunião, tendo comunicado

o fato ao Presidente Dinis Pinheiro, a quem agradeço pela atenção. É um fato triste.

Há muito  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  vem-se referindo  a  Minas  Gerais  como

Estado de exceção. Nós falamos isso, mas não é dada a devida importância, porque

é a Oposição que fala isso. Estou convencido de que esse Estado de exceção vem-

se ampliando. O Ministério Público, no episódio da greve, em vez de fazer papel de

intermediação,  vem pressionando o  sindicato.  O Tribunal  de Justiça prefere julgar

ilegal a greve, desempenhando o papel que o governo do Estado quer. A imprensa

em Minas é censurada.  Isso é segredo de polichinelo,  pois  todos sabem como a

imprensa é censurada e qual é o papel de Andrea Neves, irmã do ex-Governador

Aécio Neves, nesse procedimento no nosso Estado. No Tribunal de Contas, por mais

que os técnicos se esforcem, os Conselheiros sempre dão ganho às análises feitas

pelo governo do Estado.

Deputado  Paulo  Guedes,  “arapongagem”  e  espionagem,  aí  já  é  demais.  Estão

colocando policiais militares descaracterizados, em carro descaracterizado, o que é

ilegal, para perseguir e intimidar sindicalistas. A Profa. Beatriz Cerqueira já reclama

há 10 dias, receosa e com medo, porque está sendo ostensivamente vigiada. O Prof.

Zé  Luiz,  do  Sind-UTE,  teve  sua casa apedrejada  anteontem.  A Polícia  Militar  foi

avisada do que estava ocorrendo em assembleia dos professores, a Profa. Beatriz

pediu socorro, mas, em vez de melhorar, a situação piorou. Hoje pela manhã ela me

ligou  pedindo  ajuda,  pois  a  20m  do  sindicato  havia  um  carro  descaracterizado

intimidando o Sind-UTE, em especial ela. Fui lá, mas a pessoa fugiu do local, não
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quis identificar-se. Pedi ao Comandante da Polícia Militar que enviasse uma viatura

lá, para ver o que estava ocorrendo, porque poderia ser ladrão. Ele me respondeu

que não iria enviar a viatura para não criar fato político. Ele disse isso duas vezes ao

telefone. Eu disse que não queria saber de fato político, mas que ele fosse lá saber

quem eram aquelas pessoas. Uma saiu, e não conseguimos identificar, a outra está

identificada. A TV Alterosa estava lá e gravou. E o Cel. Renato, da Polícia Militar,

disse  que  não  iria  enviar  e  não  enviou  viatura  para  verificar  o  que  estava

acontecendo. Isso é extremamente grave, é prevaricação.

Deputado Dinis Pinheiro, queria que V. Exa. comunicasse ao Governador do Estado

que, se acontecer alguma coisa à Profa. Beatriz ou a alguns dos sindicalistas que

estão sendo perseguidos de forma indevida e ilegal pelo aparato do Estado, ele terá

responsabilidade.

Agora passou a ser  um caso público.  O Comandante  da Polícia Militar  fala em

nome do Governador, então, se ele se nega a verificar quem estava fazendo isso,

quem intimidava uma sindicalista,  professora,  coordenadora  de  um  sindicato,  que

está em greve há 90 dias, a responsabilidade é do Governador do Estado. Gostaria

que V. Exa. comunicasse isso a ele. Não sei se o Governador está sabendo disso,

mas o Estado de exceção está aí  para quem quiser  ver.  Minas Gerais vivencia o

Estado de exceção. Não sei se isso sairá na imprensa à noite. Não sei as intenções

da Andrea Neves, como isso será tratado. Mas colocaremos o vídeo na internet e

continuaremos fazendo a denúncia. O silêncio não será imposto a nós pela mídia

nem pela Polícia Militar. Já lutamos contra a ditadura. Então agora é muito mais fácil

lutar contra o Estado de exceção em Minas. Muito obrigado.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  Fico  triste

porque no interior,  nos Distritos,  nas regiões mais  distantes,  as  pessoas não têm

segurança pública. Recentemente visitei o Distrito de Quem-Quem, no Município de

Janaúba, que possui mais de 4 mil habitantes e onde não há nenhuma segurança. Lá

a Prefeitura construiu um quartel, e a Polícia Militar, há mais de 20 anos, promete

mandar para lá policiais. Essas comunidades estão totalmente abandonadas do ponto

de vista da segurança pública. O tráfico de drogas está invadindo, Deputado Adelmo,

essas pequenas comunidades, onde não havia consumo de drogas. Hoje o “crack”
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está tomando conta da juventude dos pequenos Distritos, das comunidades rurais,

nos cantos mais distantes de Minas Gerais. Isso é uma coisa que só víamos nos

grandes  centros,  mas  que  hoje  se  espalhou  para  as  pequenas  cidades  e

principalmente para os Distritos,  onde não há nenhum tipo de segurança,  onde a

segurança pública está totalmente ausente, não se conta com a Polícia Militar nem a

Polícia Civil. São cidades onde não há Juiz, Promotor nem Delegado; aliás, quando

há Delegado, não há Juiz, quando há Juiz, não há Promotor. As comarcas funcionam

com muita precariedade. A Defensoria Pública deveria atuar, mas não existe Defensor

Público  nessas  comarcas.  Enfim  a  Justiça  concentra-se  nos  grandes  centros  e,

muitas  vezes,  está  aberta  apenas  para  quem  tem  condição  de  pagar  um  bom

advogado, ou seja, a Justiça é para os ricos. A Justiça para os pobres está muito

distante.  Notamos tantas coisas acontecendo,  como as dificuldades da segurança

pública  pelas  quais  passam  as  cidades  mais  distantes  do  nosso  Estado.  Quero,

portanto,  apresentar  essa  questão  do  Distrito  de  Quem-Quem,  no  Município  de

Janaúba, e fazer um apelo às forças de segurança pública do Estado para que olhem

isso.  Já  que  estão  sobrando  policiais  militares  para  fazer  espionagem,  poderiam

muito bem redirecioná-los para fazer cobertura no interior.

Além dos investimentos, divulgados ontem pelo governo federal, para a construção

do  câmpus  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  em

Janaúba,  gostaria  ainda,  nos  poucos  minutos  que  me  restam,  de  agradecer  à

Presidente Dilma e ao ex-Presidente Lula o  anúncio das escolas técnicas para a

nossa  região.  Isso  está  sendo  feito  em  convênio  com  a  Unimontes,  e  estamos

aguardando a liberação dos recursos para a instalação da escola técnica em Manga,

Taiobeiras, Monte Azul, Janaúba, Brasília de Minas, Bocaiuva e várias outras cidades

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Como o tempo já se encerrou, Sr. Presidente, mais uma vez gostaria de agradecer

a V. Exa. e aos colegas e também de dizer que estamos muito alegres, felizes, no

Norte de Minas,  com o acontecimento de ontem em Janaúba,  com o anúncio da

Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  sobre  o  câmpus  em

Janaúba. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, alguns assuntos importantes me trazem à tribuna nesta

tarde. O primeiro deles é dar publicidade a uma decisão do governo estadual em

relação a uma demanda apresentada pela Comissão de Participação Popular sobre o

abastecimento de água em comunidades com menos de 200 habitantes no Estado.

Todos aqui sabem que colocamos essa questão como central no primeiro semestre

para buscar atendimento a centenas de localidades no Jequitinhonha, no Mucuri e no

Norte de Minas, onde a concessionária da Copasa, a Copanor, tem um contrato de

programa. Mas a Copanor não assume esse atendimento. Fizemos visitas à agência

de saneamento, à Copanor; fizemos uma caravana ao Jequitinhonha - outros órgãos

de imprensa fizeram o mesmo -; denunciamos no Plenário desta Casa, quando até

trouxemos uma amostra da água bebida pelo povo dessas comunidades com alta

concentração  de  coliforme  fecal;  e  aprovamos  um  requerimento  e  o  relatório  ao

Governador do Estado.

Pois  bem,  Sr.  Presidente.  O  Governador  designou  o  Deputado  Bilac  Pinto,

Secretário,  para  discutir  o  relatório  com  a  Comissão  de  Participação  Popular.

Estivemos com o Secretário Bilac Pinto, acompanhados do Deputado Luiz Henrique,

também muito atuante na região, e recebemos o comunicado oficial do Secretário de

que a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - passa a se

responsabilizar pelo atendimento a comunidades com menos de 200 habitantes no

semiárido mineiro. Estamos aqui dando publicidade a essa decisão, e agora iremos

acompanhá-la.

Até  entendo  que  o  melhor  seria  a  Copanor  rever  o  seu  critério,  mas  não  sou

Governador, não sou da base do governo, então não tenho essa liberdade de opinar

e de decidir. Acho que pode haver uma incompatibilidade por dois órgãos atuarem na

mesma  questão,  no  mesmo  Município.  Mas  essa  é  uma  decisão  de  gestão  do

governo, e o importante é que o governo assumiu esse atendimento. E mais, ele

apresentará uma audiência pública nesta Assembleia, audiência que já aprovamos,

até por meio de um requerimento do Deputado Gustavo Valadares, Líder da Maioria,

em audiência pública da Comissão de Participação Popular.
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Então  o  governo  apresentará,  em  curto  prazo,  um  plano  de  atendimento  a  29

localidades  em  10  Municípios.  São  localidades  visitadas  pela  Comissão.  Haverá

atendimento para comunidades com menos de 200 habitantes no projeto estruturador

do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015. Obviamente, nas audiências

públicas que faremos para discutir o PPAG, verificaremos essa incorporação, o plano

de metas e os recursos disponibilizados. Quero, até como prestação de contas ao

povo de Minas Gerais, dizer que conseguimos a decisão do governo de atender às

comunidades  com  menos  de  200  habitantes.  O  nosso  papel  agora  é  de

acompanhamento e cobrança para verificarmos se estará mesmo no estruturador e

qual será o ritmo de implementação. Quem visita o Mucuri, o Norte e o Jequitinhonha

sabe do drama das famílias, principalmente nos períodos de estiagem, quando falta

água até  para beber.  Faço esse registro.  Foi  uma luta  vitoriosa  em sua  primeira

etapa. Esperamos que, de fato, o governo cumpra esse compromisso. Acredito que o

fará, até porque o Governador não estabeleceria um compromisso sem a intenção de

efetivamente realizá-lo. Esse é o primeiro ponto.

Segundo ponto, Sr. Presidente, quero comunicar aos Deputados e Deputadas que

ontem, em Ribeirão das Neves, abrimos com chave de ouro o seminário legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”.  Dele  participaram  aproximadamente  650  pessoas:

lideranças, gestores, Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos. Enfim, lá estiveram não só

uma  gama  de  representantes  da  sociedade,  como  também  sindicalistas,

organizações  não  governamentais  e  religiosas,  técnicos  e  movimentos  sociais.  O

encontro foi muito positivo. O seminário contou com essa participação expressiva, e

ficamos em Ribeirão das Neves praticamente das 8 às 19 horas, num trabalho muito

intenso.  Foram  quase  11  horas  de  trabalhos  em  grupos,  com  apresentação  de

propostas.

Deputado  Dinis  Pinheiro,  quero  parabenizá-lo,  o  que  também  fiz  ontem,  na

audiência. O Deputado Dinis Pinheiro e a Assembleia deram total apoio à realização

desse  seminário.  Como  disse,  dele  participaram  mais  de  650  pessoas.  Esse

seminário será muito importante para fazermos um consolidado de propostas para

apresentarmos no Orçamento do próximo ano, para o Plano Plurianual.

Aproveito para convidar quem está nos assistindo. No dia 9, será realizada a etapa
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regional  de  Araçuaí,  no  Médio  Jequitinhonha.  No  dia  13,  será  em  Governador

Valadares,  no  Leste  mineiro.  Convidamos  novamente  todas  as  pessoas  a

participarem porque, de fato, é a oportunidade que temos para apresentar propostas

muito  consistentes  para superar  a  pobreza extrema em Minas,  por  intermédio  do

desenvolvimento regional. Queremos uma sociedade justa e inclusiva. Queremos um

desenvolvimento sustentável e integrado, que reduza a diferença entre as pessoas e

as regiões.

A Presidenta  Dilma  lançou  o  plano  Brasil  sem  Miséria,  que  possui  três  eixos:

ampliação da transferência de renda, ampliação da inclusão produtiva e melhoria na

oferta dos serviços públicos. Traduziremos essas iniciativas também em propostas

para o plano de Minas de superação da pobreza extrema.

Nesse sentido, Sr. Presidente, estivemos com o Governador do Estado, na última

sexta-feira,  por  ocasião  da  reunião  do  colegiado  de  gestores  municipais  da

assistência  social.  Tive  oportunidade de  apresentar  uma proposta  ao  Governador

muito importante para os Municípios de Minas Gerais.

Hoje, em Minas Gerais, temos o Piso Mineiro da Assistência Social, que é um valor

por família atendida que o governo repassa ao Fundo Municipal de Assistência Social.

Hoje aproximadamente 200 Municípios recebem o Piso Mineiro da Assistência Social,

e a meta do governo é gradativa: 200 agora, depois 400, depois mais 200, depois

mais 50. Os 853 Municípios seriam atingidos em 2014, começando pelos de menor

população. Essa ampliação vai do menor para o maior, e, no final, haverá um grande

número de famílias que ainda estará sem o cofinanciamento da política de assistência

social do Estado.

Fizemos uma proposta ao Governador, Deputado Rômulo Viegas, para antecipar

esse  cronograma.  Comprometo-me,  junto  com  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira -  e já solicitei  ao Deputado Wander Borges –, a realizar um estudo de

impacto financeiro. O que significaria de impacto financeiro para o Estado antecipar

para 2012 a cobertura desse cofinanciamento. Sabemos que o orçamento é finito,

mas  me  disponibilizaria  a  tentar  identificar  no  orçamento  algum  tipo  de

remanejamento ou cancelamento para cumprir essa meta. Digo isso neste momento

em que discutimos o plano Brasil sem Miséria, porque quem vai fazer a busca ativa
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das famílias muito pobres é o Centro de Referência da Assistência Social – Cras.

Hoje  o  Cras  tem  um  acúmulo  de  tarefas  muito  grande:  tem  de  dar  conta  do

acompanhamento  das  mães  do  Bolsa-Família,  de  todos  os  serviços

socioassistenciais e das iniciativas de inclusão produtiva. A Presidenta Dilma foi clara:

o  Cras  é  estratégico  no  êxito  do  plano Brasil  sem Miséria.  Hoje  temos  Cras em

praticamente todos os Municípios de Minas Gerais - em mais de 700 Municípios -,

mas muitas vezes o Prefeito não tem condição de ter um Cras com funcionamento

adequado. Isso é muito comum. Vamos ao Cras, e o profissional não está lá, vai só

na segunda-feira e na quarta-feira, não está lá o dia inteiro, não está todo dia, e não

há um rodízio de profissionais.

Se  o  governo  já  cofinancia  todos  os  Municípios  com  o  piso  mineiro,  teríamos

condição de fazer busca ativa em todos os Municípios sem colidir com a estratégia do

porta a porta, pois é uma estratégia do governo fazer visitas domiciliares. Mas o Cras

tem  uma centralidade.  Essa  proposta  apareceu  ontem  também  em  Ribeirão  das

Neves,  e  certamente  será  uma das  propostas  que  mais  aparecerá  no  seminário,

porque os Municípios  querem esse piso mineiro,  pois com ele se contratam mais

profissionais.  Agora, com a lei  de minha iniciativa aprovada na Assembleia, Minas

Gerais  é o primeiro Estado a ter  o SUS em lei  e  os  Prefeitos  poderão até fazer

concurso público e pagar profissionais com esse recurso. Podemos ter um salto de

qualidade muito grande.

Apresentei a proposta ao Governador de maneira muito fraterna - o colegiado de

gestores  foi  muito  bem-atendido  -,  e  ele  mencionou  a  dificuldade  financeira  do

Estado.  No  trabalho  de  discussão  do  orçamento  do  Estado,  podemos  descobrir

fontes, porque essa proposta beneficiaria todos os Municípios de Minas, Municípios

do PSDB e Municípios do PT, sem coloração partidária, recebendo piso pelo número

de famílias atendidas. Então, Sr. Presidente, queria mencionar essa proposta.

Por fim, ainda que de maneira breve, queria dizer que o PT realizou um congresso

nacional dos mais importantes. Como sempre, o Deputado Rogério Correia estava lá.

Estavam também presentes a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Almir Paraca, Paulo Lamac - praticamente toda a nossa bancada -, e

tomamos duas decisões muito importantes e corajosas. A primeira é que, a partir da
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próxima eleição interna do PT, no mínimo 50% dos cargos de direção do PT serão

ocupados por mulheres. A política de cotas que defendemos na reforma política é

praticada dentro PT.

No segundo ponto, no mínimo 20% da diretoria do PT em todos níveis terá de ser

ocupada por jovens menores de 29 anos, para renovar os nossos quadros políticos.

No terceiro ponto, uma decisão corajosa. Também, a partir de 2014, o PT adotará

limite de mandatos. Ninguém mais vai poder eternizar-se no Parlamento em qualquer

nível. A partir de 2014, cada um poderá ter, no máximo, três mandatos de Deputado

no mesmo nível e dois de Senador. Para usar aquela famosa máxima: “se mandar”.

Queremos renovar o partido e dar oportunidade de as pessoas terem direito a uma

concorrência mais igual.

Então,  destaco  essas  três  medidas  -  rodízio  de  mandato,  20%  de  jovens  nas

diretorias e 50% de mulheres nas diretorias do PT - como muito importantes para

democratizar ainda mais o PT. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

pronunciamento, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  caros  colegas  Deputadas  e

Deputados,  em primeiro lugar  quero mandar  um abraço para a minha região  das

Vertentes.  Visitamos várias  cidades onde  constatamos a  necessidade real  de  um

medicamento urgente para a saúde brasileira.

Estamos  vendo  várias  vezes,  pela  mídia,  casos  de  excessivos  números  de

pacientes que ficam nas grandes filas das instituições de saúde nos Municípios, nos

Estados,  o  que,  evidentemente,  nos  entristece  bastante.  Visitei  alguns  Distritos  e

pude  constatar,  lamentavelmente,  que  há,  sim,  necessidade  de  revigorarmos  o

segmento  da  saúde  em  nossa  sociedade.  Então,  temos  de  ficar  atentos  ao  que

propõe os governos federal, estadual e municipais.

Numa entrevista coletiva, vi a Presidente Dilma dizer que não aceita presente de

grego,  ou  seja,  se  o  Congresso  Nacional  aprovar  a  Emenda nº  29,  ele  teria  de

informar de onde sairia o dinheiro para arcar com as despesas. Portanto, Deputado

Duarte Bechir, voltemos no tempo, ao ano passado, quando então a Presidente era
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candidata.  No  debate  político,  ela  disse  várias  vezes  que  lutaria  muito  pela

regulamentação da  Emenda  nº  29  sem  a  criação  de  impostos,  sem  cobrar  mais

impostos  da  sociedade.  Passou,  evidentemente,  a  responsabilidade  para  o

Congresso. Nós que conhecemos bem o sistema político do País e várias vezes, com

V. Exa. e com o Presidente, Deputado José Henrique, participamos aqui na Casa de

vários  debates  sobre  a  reforma  política,  já  chegamos  à  conclusão  de  que  essa

reforma não avançará praticamente em nada. Coloca-se em discussão, delega-se ao

Congresso  a  busca  de  solução  para  a  regulamentação  da  Emenda  nº  29,  para

propiciar  recursos financeiros para Estados e Municípios solucionarem esse grave

problema.  Fica  realmente  um  questionamento:  será  que  a  Presidente  usou  um

discurso com uma intenção meramente eleitoral, dizendo à população que entendia a

necessidade de se aprovar a emenda, de se trazerem mais recursos, que não iria

taxar, criar mais tributos porque realmente o povo brasileiro não aguenta mais carga

tributária, para a qual já estamos no limite?

O  mais  interessante  é  que  tanto  os  Estados  quanto  os  Municípios  e  a  União

precisam rever e aprovar essa reforma tributária. Não podemos ficar reféns do que

está acontecendo lá fora. A crise internacional está vindo aí com muita força, o dragão

da inflação continua dando suas  baforadas,  os  preços  estão elevados.  Na minha

opinião, a situação econômica exige uma reflexão mais séria, mais profunda.

Quando se fala de gastos na área de saúde, há algumas propostas no Congresso

que nos preocupam, caro Deputado. Por exemplo: taxação da remessa de lucro das

empresas  multinacionais  para  o  exterior.  Ora,  há  poucos  dias  realizamos  uma

audiência pública para discutir  a  desindustrialização no País. A produção nacional

está sofrendo de forma veemente uma concorrência desleal dos produtos importados.

O empresariado brasileiro que exporta já está ficando extremamente apertado porque

sofre  com  essa  concorrência  desleal.  Portanto,  taxar  essa  remessa  de  lucro  da

exportação não é nada justo com o empresariado que paga seus impostos em dia e

gera empregos. Outra proposta que está no Congresso é o aumento da alíquota dos

impostos que incidem sobre bebidas, cigarros e automóveis.

Ontem à noite, nos jornais televisados, vimos notícias de que as montadoras estão

com os pátios repletos de veículos e haverá demissão. Isso indica desemprego a
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caminho.  Todos  sabemos  as  consequências  disso.  Não  vejo  como solução  taxar

alguns  segmentos  da  nossa  indústria  que  produzem  para  o  consumo  interno  e

externo.

Vale uma reflexão sobre a criação da contribuição social sobre a saúde: alguns

Governadores estão sugerindo retirar  impostos das empresas petrolíferas do País.

Ora, temos de verificar o que a Petrobras vai achar disso. Afinal, é a estatal mais

poderosa da América Latina e poderia contribuir nesse aspecto. Caros Deputados e

Deputadas,  não  vejo  como  um  caminho  muito  adequado  para  se  solucionar  o

problema  da  saúde  taxar  mais  uma  vez  a  população  brasileira.  Vejo,  sim,  a

valorização  dos  órgãos  de  controle  deste  país.  É  preciso  valorizar  e  respeitar  o

Ministério  Público,  o  Poder  Judiciário,  os  Tribunais  de  Contas  dos  Estados  e  o

Tribunal  de  Contas  da  União.  Vale  uma  reflexão  interessante:  recentemente,  os

auditores e o corpo de Conselheiros do TCU, ao analisarem as planilhas de gastos

das obras do Maracanã, descobriram um sobrepreço da ordem de R$97.000.000,00,

um superfaturamento. Foi necessário fazer e refazer essa planilha. Deputado Duarte

Bechir,  esse  gasto  de  R$97.000.000,00,  que,  como  comprovado,  não  seriam

necessários,  poderiam  estar  sendo  aplicados  na  área  de  saúde,  poderiam  estar

dando atendimento de qualidade à população brasileira.

Mais ainda: se verificarmos a importância da mídia, principalmente no quesito das

denúncias - recentemente foi demonstrado um volume expressivo de corrupção nos

Ministérios -,  veremos quanto dinheiro foi  parar  no ralo, mas poderia ser aplicado

justamente na saúde.

Aí  vale  fazer  algumas  observações  importantes.  Falam  muito  da  censura  da

imprensa em Minas, criticam até o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de

Contas do Estado, mas elementos do partido que faz essas colocações, o PT - que,

aliás, realizou o seu congresso -, apontam planejamento para cercear a imprensa. Na

minha fala, deixo a bola e a palavra com a imprensa, porque falam em censura em

Minas  e  dizem  que  a  imprensa  de  Minas  é  censurada.  Entretanto  foi  aprovada

resolução em Brasília, do PT, de um planejamento não muito claro para cercear a

imprensa.

Acho  que  essas  coisas  devem  ficar  bem  claras  para  a  nossa  população.  É
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importante registrar que devemos, sim, encontrar formas de melhorar a saúde para

atender  melhor  aos  Estados  e  Municípios.  Além  disso,  o  governo  federal  precisa

honrar  o  compromisso  de  campanha.  Será  que  foi  apenas  um  compromisso  de

período eleitoral?

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) – Meu caro companheiro Deputado Rômulo

Viegas, V. Exa. traz nesta tarde um assunto que usei muito nas minhas palavras para

apresentar  nossa  modesta  opinião.  Como  V.  Exa.  traz  novamente  à  tona  a

possibilidade do ressurgimento  da  CPMF,  agora  com outra  nomenclatura,  cabe a

mim, mais  uma vez,  salientar  que  V.  Exa.  disse  que a  atual  Presidenta,  em sua

campanha  eleitoral,  prometeu  que  usaria  os  polpudos  recursos  da  União  para  a

saúde, sem precisar sacrificar o povo brasileiro com mais um imposto. Deputado, ela

disse isso na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, quando visitou uma feira.

Na mesma oportunidade,  o  outro  candidato  José  Serra  também  afirmou  que  era

possível financiar a saúde sem sacrificar o povo brasileiro.

Deputado, o que mais me chama a atenção é que a Presidenta está criando um

ambiente para trazer aos brasileiros a necessidade de instituição de um novo imposto

para financiar as ações da saúde. Quando digo que ela está criando um ambiente,

isso é porque está deixando gente morrer no Norte, Nordeste, Sul e no Centro-Oeste.

Se as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia ou as que estiverem nesta

Casa acessarem um canal  de busca da internet  e digitarem “pessoas morrem no

Brasil  em hospitais”, verão quantas matérias e quantos brasileiros estão morrendo

nas filas dos hospitais porque não têm atendimento. A Presidenta está sendo artista,

está  criando um ambiente  para  jogar  a CPMF com outro nome no colo  do  povo

brasileiro.  Dirá  a  todas  as  pessoas  que  morrem  nos  hospitais  que  é  necessário

arrumar mais dinheiro, porque somente dessa forma poderá financiar a saúde; que o

dinheiro  que  sobra  para  corrupção,  como V.  Exa.  disse,  não  pode ser  usado na

saúde.  Atualmente  os  aposentados  estão  na  fila  reclamando  que  foram  traídos,

porque a recomposição foi prometida aos que ganham mais de um salário mínimo.

Hoje, em todo o Brasil, a matéria dos principais jornais é “A Presidenta nos traiu”. V.

Exa. traz a esta Casa um dos debates mais importantes e mais urgentes a serem

tratados por nós, parlamentares.
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Para complementar minha fala, digo a V. Exa. que nunca, na história deste país, se

roubou tanto; que nunca, na história deste país, um governo teve tanta base para

promover as mudanças necessárias, tanto na Casa superior, no Senado, quanto na

Câmara  Federal.  Sobram  Deputados  e  Senadores,  mas  não  se  conseguem

assinaturas para instalar uma CPI que todo brasileiro quer. Por falta de apoio político

não é, porque os partidos e os votos estão sobrando. Para encerrar, V. Exa. está de

parabéns pelo assunto. Agora, parabéns poderia dizer também ao governo federal,

mas  hoje  lamento  muito  a  atitude  da  Presidência  de  abandono  aos  menos

favorecidos nas portas dos hospitais,  que morrem à míngua, sem direito à saúde.

Parabéns, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* – Deputado Rômulo Viegas, parabenizo-o por

trazer  este  importante  debate  para  esta  Casa.  Corroborando  com  suas  palavras,

também lamento. No mínimo, isso é paradoxal. No momento em que a população

clama  pela  reforma  tributária,  recentemente,  quando  era  candidata,  a  própria

Presidenta tornou pública a priorização, se eleita, da reforma. Mas o que observamos,

na  prática,  é  um  retrocesso,  promovendo  mais  uma  vez  um  imposto  com  o

subterfúgio de que é para a saúde. Infelizmente a saúde pública tem sido renegada a

segundo plano. Exemplo disso é o que deparamos em todos os hospitais públicos

espalhados no País. Infelizmente, no governo federal, temos percebido quase uma

apologia à prática ilícita. Cuecão, mensalão, isso tudo já foi esquecido. Parece que

hoje vêm aprimorando as formas, mas dinheiro para a saúde e tantas outras políticas

públicas infelizmente não temos. Se, num passado recente e na era Lula, a Oposição

prestou um grande serviço ao País, podemos dizer que esse foi acabar e extirpar com

a CPMF. Infelizmente deparamos com um quadro que, se não é igual ou análogo, é

próximo disso. Na prática é nada mais nada menos que tomar de nós, contribuintes,

para alimentar sabe-se lá o quê. Esperamos que essas pessoas reflitam e observem

o compromisso que têm para com a Nação. Como cidadãos, não aguentamos mais

essa enorme carga tributária. Se formos observar, a maior fatia do bolo infelizmente

fica com o governo federal e pouco com o Estado e o Município. E ainda querem criar

outro tributo federal? Isso é inadmissível. Parabéns, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, obrigado.



582
____________________________________________________________________________

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Sr.  Presidente, pela falta de quórum, solicito-lhe o

recomposição de quórum da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito 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  11  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 577 e 578/2011, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de quinta-feira, dia 8, às 11 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 foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 911/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito

Santo – AMCDES –, com sede no Município de Buritis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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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  911/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito Santo – AMCDES –,

com sede no Município de Buritis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  10

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 32 determina 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 instituição pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 911/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 986/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.850/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação Social SOS Família, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a 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  986/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Social SOS Família, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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.  14  e  20  vedam  a

remuneração  de  seus  Conselheiros  e  Diretores;  e  o  art.  38  determina  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que substitui a palavra “Associação” pela palavra

“Ação”, a fim de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 986/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a palavra “Associação” pela expressão “entidade Ação”.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.431/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Paraíso – Inpar –, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/4/2011  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 1.431/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Paraíso – Inpar –, com sede no Município de Itatiaiuçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 55 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida; e o art. 57 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.431/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.650/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio Marques – Sobam –, com sede no

Município de Almenara.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011  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

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 1.650/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade  Beneficente  Antônio  Marques  –  Sobam  –,  com sede  no  Município  de

Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  12  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 43 dispõe que, na hipótese de

sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere ou a

instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.650/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.
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Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.774 /2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao centro socioeducativo de Unaí.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  20/5/2011,  a  matéria  foi  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 de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Na reunião de 21/6/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, para que essa se manifestasse

sobre a pretensão do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.774/2011 tem por finalidade dar a denominação de Centro

Socioeducativo José Ferreira da Costa – Zé Felix ao centro socioeducativo situado no

Município de Unaí.

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  competem  ao  Município,  por  sua  vez,  estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25

da Lei Maior, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei
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n° 13.408, de 1999, que fixa as condições para se d ar nome aos próprios do Estado e

estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir

que,  no caso de nome de pessoa,  o homenageado seja falecido e que se tenha

destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou 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 destacar que, por meio do Ofício nº 1.670/2011, a Secretaria de Estado de

Defesa Social se manifestou de forma favorável ao projeto de lei em análise, por não

encontrar óbice à sua tramitação.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.774/2011 na forma  apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.775/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Servidores do Sistema Prisional de Unaí – Asspu

–, com sede no Município de Unaí.

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

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 1.775/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Servidores do Sistema Prisional de Unaí – Asspu –, com sede no
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Município de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

32 veda a remuneração de seus diretores; e o art. 65 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não

econômicos do Município de Unaí, com objetivos sociais semelhantes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.775/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.789/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe institui o Selo

Amigo do Esporte no Estado.

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 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  16/8/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  às

Secretarias de Estado de Esportes e da Juventude e de Desenvolvimento Social, a

fim de que se manifestassem sobre seus termos.
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Vencido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno e não tendo as respostas

sido encaminhadas a esta Casa, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.789/2011  pretende  instituir  no  Estado  o  Selo  Amigo  do

Esporte, a ser conferido às empresas do setor privado que contribuírem com projetos

na área social com o objetivo de incentivar a participação da sociedade em ações

esportivas. Estabelece, ainda, que o Selo terá prazo de validade de um ano, sendo

renovável  a  critério  do  órgão  encarregado  de  sua  concessão,  e  que  a  empresa

agraciada poderá utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, seu texto contém

algumas impropriedades que necessitam ser corrigidas para sua transformação em

norma jurídica.

Inicialmente, o art. 2º da proposição estabelece atribuições para órgão do Poder

Executivo.  Entretanto,  a  Constituição  da  República,  em  seu  art.  2º,  assegura  a

independência e a harmonia entre os Poderes do Estado; e a alínea “f” do inciso III do

art.  66  da  Constituição  mineira,  reserva  como  matéria  de  iniciativa  privativa  do

Governador  a  organização  da  administração  pública.  Em  decorrência  disso,  o

estabelecimento de atribuições para órgão do Poder Executivo por um membro desta

Casa  contraria  a  independência  entre  os  Poderes,  invadindo  a  competência  do

Executivo, e não pode constar no projeto.

O art. 5º, que estabelece que as despesas decorrentes da lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, é desnecessário, uma vez que todas as despesas

do Estado estão, obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Por fim, o art. 6º, que estabelece que o Poder Executivo regulamentará a nova lei

no prazo de 90 dias, deve ser retirado da proposição em análise. A elaboração de
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regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das  determinações  legais  é

competência privativa do Governador do Estado, estabelecida pelo inciso VII do art.

90  da  Constituição do Estado,  o que dispensa sua recomendação por  dispositivo

legal.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que faz

as  correções  necessárias,  além  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.789/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Selo Amigo do Esporte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Selo Amigo do Esporte, a ser conferido às empresas do

setor  privado  que  contribuírem  com  projetos  sociais  voltados  para  a  prática

desportiva.

Art.  2º  –  O Selo  Amigo  do  Esporte  terá  prazo  de validade  de  um ano,  sendo

renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão.

Art. 3º – A empresa agraciada com o Selo Amigo do Esporte poderá utilizá-lo na

divulgação de seus produtos ou serviços.

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – André Quintão – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.861/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe institui a

Comenda Eratóstenes de Almeida Gonçalves.

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 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 16/8/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em diligência às

Secretarias  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  e  de  Trabalho  e

Emprego, a fim de que se manifestassem sobre seus termos.

Vencido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem que as respostas

fossem encaminhadas a esta Casa, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.861/2011 tem por objetivo instituir a Comenda Eratóstenes de

Almeida Gonçalves, com a finalidade de homenagear pessoas e instituições que se

tenham destacado na defesa da segurança e da saúde do trabalhador no Estado, a

ser concedida anualmente pelo Governador, em cerimônia realizada em 28 de abril,

Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, na Assembleia Legislativa de

Minas Gerais.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art.  90  da  Constituição  mineira,  que  determina  ser  competência  privativa  do

Governador do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas.

É importante observar que o projeto de lei  em análise estabelece, no parágrafo

único do art. 5º, a constituição do conselho que administrará a comenda instituída e

que o art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado reserva para a iniciativa privativa do

Governador  a  matéria relacionada com a criação,  a estruturação e a extinção de

Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Não é

permitido, portanto, a membro desta Casa apresentar projeto que vise criar conselho

na estrutura do Poder Executivo.
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Em  decorrência  dessa  constatação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a

Emenda nº 1, com a finalidade de suprimir o parágrafo único do art. 5º, para adequar

o texto do projeto ao ordenamento jurídico vigente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.861/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 5º.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente e relator  – Rosângela Reis – Luiz Henrique – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.930/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Amigos do Menor Pedralvense – Sampe –, com sede

no Município de Pedralva.

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 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 1.930/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Amigos do Menor Pedralvense – Sampe –,  com sede no Município de

Pedralva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de
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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. 19 veda a remuneração de

seus  dirigentes;  e  o  art.  44  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  instituição  congênere  do  Município  de

Pedralva.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.930/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.097/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Quilombola do Mato do Tição, com

sede no Município de Jaboticatubas.

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 2.097/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Quilombola  do  Mato  do  Tição,  com sede  no Município  de  Jaboticatubas,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo representar as

pessoas remanescentes de quilombos residentes na comunidade do Mato do Tição,

preservando sua identidade e seu patrimônio cultural e arqueológico.

Com esse propósito,  a instituição defende o território  ocupado pela comunidade

originária  de  quilombos;  fomenta  o  respeito  à  autonomia  e  autodeterminação  do

quilombo como forma legítima de organização política e social, como segmento social
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diferenciado; proporciona a seus associados e dependentes atividades econômicas,

culturais, desportivas e sociais; protege e recupera o meio ambiente e os recursos

naturais,  por  meio  do  estímulo  a  uma  convivência  harmoniosa  com  a  natureza;

resgata  a  memória  histórica  e  as  tradições  repassadas  oralmente  através  de

gerações;  implementa  pesquisas  e  promove  atividades  para  o  desenvolvimento

autossustentável  da  comunidade;  cria  canais  de  comercialização  dos  produtos  e

serviços de seus assistidos, por meio de feiras e exposições; estimula a organização

das mulheres, a fim de incorporá-las na vida política e social local, e dos jovens e

adolescentes, para a preservação da cultura e a formação de novas lideranças.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Quilombola do

Mato do Tição, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.097/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores do Córrego Santa Cruz,

com sede no Município de Inhapim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.101/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Produtores  do  Córrego  Santa  Cruz,  com  sede  no
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Município de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  15,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social;  e,  no art.  45,  que seus dirigentes e conselheiros  não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.101/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.102/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego da Mangueira,

com sede no Município de Inhapim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.102/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Agricultores  Familiares  do  Córrego  da  Mangueira,  com  sede  no

Município de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  15  e  46

determinam que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicada  nas

mesmas finalidades da associação dissolvida; e o art. 47 veda a remuneração dos

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal,  bem como dos associados e

mantenedores.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.102/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.103/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Obra Social Nilza Raimunda de Azevedo Carvalho, com sede no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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
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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 2.103/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra  Social  Nilza  Raimunda  de  Azevedo  Carvalho,  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 e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  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,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.103/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.104/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Central de Inhapim da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Inhapim.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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 2.104/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central de Inhapim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no art. 40 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda

a remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Metropolitano de Caratinga da

Sociedade de São Vicente de Paulo.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.104/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.106/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Produtores Comunitários de Leite de Inhapim, com

sede no Município de Inhapim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.106/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Comunitários de Leite de Inhapim, com sede no Município

de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  15  e  44

determinam que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será

destinado a  entidade congênere,  legalmente constituída  e registrada no Conselho

Nacional  de  Assistência  Social,  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida; e o art. 45 veda a remuneração dos membros dos Conselhos

de Administração e Fiscal pelo exercício de suas funções.

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, com o objetivo de

adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.106/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

Comunitários de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.”.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.107/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Organização Não Governamental Alegria de Viver – Ongav –, com

sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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 2.107/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Não Governamental Alegria de Viver – Ongav –, 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  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,
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no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.107/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente e relator  – Adelmo Carneiro Leão – Luiz Henrique –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.108/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Município de Cachoeira da Prata,

com sede no Município de Cachoeira da Prata.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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 2.108/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Município  de  Cachoeira  da  Prata,  com  sede  no

Município de Cachoeira da Prata.

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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Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2o do art. 15 veda a

remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal; e o art. 27 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.108/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente e relator  – Luiz Henrique – Adelmo Carneiro Leão –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.114/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Cafundó, com sede

no Município de Unaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.114/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Cafundó, com sede no Município de

Unaí.

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.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

29 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e sócios pelo exercício de

suas funções; e o art. 37 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será destinado a  entidade congênere  com personalidade jurídica  e

registro nos Conselhos Nacional,  Estadual e Municipal de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.114/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.116/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Incentivadora do Cidadão Riocasquense, com sede

no Município de Rio Casca.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  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 2.116/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Incentivadora do Cidadão Riocasquense, com sede no Município de Rio

Casca.

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 e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação, vantagens ou

benefícios,  a  qualquer  título  ou  forma;  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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.116/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.120/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação de Assistência ao Especial Caminhar de Uberaba, com

sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.120/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Fundação de Assistência ao Especial Caminhar de Uberaba, com sede no Município

de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 24, que seus

diretores  não  serão remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 25, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sediada

preferencialmente no Município de Uberaba.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.120/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.129/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

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

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1o/7/2011  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
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O Projeto de Lei nº 2.129/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Social Caravana da Paz Andréia Botelho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  6o  e  10,

parágrafo único, vedam a remuneração de seus diretores, conselheiros, associados e

doadores; e o art. 21 determina 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.

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 indicar

que a sede da entidade é o Município de Coronel Fabriciano.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.129/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Andréia Botelho, com sede no Município de Coronel Fabriciano.”.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Delvito Alves, relator - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar
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de utilidade pública o Projeto Ajudou, com sede no Município de Timóteo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/7/2011  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 2.130/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Ajudou, com sede no Município de Timóteo.

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,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e que seja registrada no Conselho Nacional

de  Assistência  Social,  ou  a  entidade  pública;  e,  no  art.  30,  que  seus  diretores,

conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou

forma.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final  deste  parecer,  a  Emenda nº  1,  para  substituir  o  termo  “Projeto”  pelo  termo

“entidade”, com a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.130/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Substitua-se, no art. 1º, o termo “Projeto” pelo termo “entidade”.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.133/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 71/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei  em epígrafe, que tem por objetivo alterar a denominação da

escola estadual situada no Município de Fervedouro.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.133/2011 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Antônio Sérgio de Souza à Escola Estadual Fazenda São Roque, de ensino

fundamental, situada na localidade de São Roque, no Município de Fervedouro.

Inicialmente, é importante esclarecer que, após construir as dependências de um

estabelecimento escolar,  o Poder Executivo, por meio de decreto, criou a unidade

estadual de ensino, dando-lhe um nome para identificação e determinando que ela

será  autorizada  a  funcionar  por  ato  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  após

comprovadas  suas condições  básicas  materiais  e  de  pessoal,  além de regimento

escolar e plano curricular.

Em decorrência disso, o projeto de lei em análise não altera o nome da escola, mas

lhe dá denominação oficial, de acordo com a escolha de seu Colegiado Escolar. Para

sanar esse equívoco, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Com relação à análise jurídica, cabe ressaltar que as matérias que só podem ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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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. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar

das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria  e  determina,  em  seu  art.  1º,  que  a  denominação  de  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado deve ser atribuída por lei. Em seu art. 2º, a

norma  estabelece  que  a  escolha  da  denominação  recairá  em  nome  de  pessoa

falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e  relevantes  serviços

prestados à coletividade, evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou

outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Importante esclarecer que a denominação proposta resulta de pedido formulado

pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual homologou, pela maioria dos

votos de seus membros, a indicação do nome de Antônio Sérgio de Souza para esse

próprio estadual.

Por  fim,  observe-se  que  a  Carta  mineira,  em  seu  art.  66,  não  reservou  a

denominação  de  próprios  estaduais  à  iniciativa  da  Mesa  da  Assembleia  ou  aos

titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo

adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a

organização da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.133 /2011 na forma do Substi tutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à escola estadual da Fazenda São Roque, situada no Município

de Fervedouro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°–  Fica  denominada  Escola  Estadual  Antônio  Sé rgio  de  Souza  a  escola

estadual da Fazenda São Roque, situada no Município de Fervedouro.

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Adelmo Carneiro Leão – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.136/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de

Pirapetinga, com sede no Município de Pirapetinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/7/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.136/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Pirapetinga, com sede

no Município de Pirapetinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2o do art. 14 veda a

remuneração  dos  cargos  de  sua  administração;  e  o  parágrafo  único  do  art.  46

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
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destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.136/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.138/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube com sede no Município de Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.138/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Vila

Nova Futebol Clube com sede no Município de Alvinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificações, vantagens ou benefícios; e,
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no art. 40, item 5, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade

pública estadual.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.138/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.140/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Centro  Social  Profissionalizante  e  Cultural  de  Teófilo  Otôni  –

Cesprocto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/7/2011  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 2.140/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Social Profissionalizante e Cultural de Teófilo Otôni – Cesprocto –, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, parágrafo

único,  que  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão remunerados;  e,  no  art.  14,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere reconhecida como de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.140/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida – CCNSA –, com

sede no Município de Serranos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/7/2011  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 2.141/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida – CCNSA –, com sede no Município

de Serranos.

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.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores  e  Conselheiros;  e  o  art.  30  determina  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.141/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente e relator  – Adelmo Carneiro Leão – Luiz Henrique –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.166 /2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Santana de Minas, com

sede no Município de São Francisco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  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 2.166/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Povoado  de  Santana  de  Minas,  com  sede  na  Vila

Santana, no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e que seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.166/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Adelmo Carneiro Leão – Luiz

Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.168/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.168/2011 tem por finalidade declarar 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.
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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 e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, § 1º, que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  52,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere legalmente constituída, para ser aplicado nos mesmos fins da

associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.168/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.182/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade dos

Gerais, com sede no Município de Piedade dos Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/7/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.182/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade dos Gerais, com sede no

Município de Piedade dos Gerais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer

título ou forma; e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade  congênere,  com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.182/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.183/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação Casa Sagrada Família,  com sede no Município  de

Piedade dos Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a 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 2.183/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa Sagrada Família, com sede no Município de Piedade dos Gerais.

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. 17, § 1º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e, no art. 35,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade  de  fins  não  econômicos  e  idênticos  ou  semelhantes  aos  da  instituição

dissolvida e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.183/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Luiz Henrique – Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no Município de

Contagem.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.199/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, 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 e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  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,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.199/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.200/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade  pública  a  Associação  Comunidade  da  Pedra  –  ACP  –,  com  sede  no

Município de Aiuruoca.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  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 2.200/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunidade da Pedra – ACP –, com sede no Município de Aiuruoca.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12 determina que

não haverá remuneração para qualquer mandato exercício na ACP. Com relação ao

destino de seu patrimônio remanescente em caso de sua dissolução, aplica-se o art.

61  do  Código  Civil,  que  manda  entregá-lo  a  instituição  de  fins  idênticos  ou

semelhantes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.200/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.202/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  o  Cristalino  Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de  Bom

Despacho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.202/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Cristalino Esporte Clube, com sede no Município de Bom Despacho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

65 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  portadora  de  título  de

utilidade pública municipal, estadual ou federal; e o art. 76 veda a remuneração de

seus dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.202/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.204/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com sede no Município de Aiuruoca.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  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  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 2.204/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pedra Cangalha, com sede no Município de Aiuruoca.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  22  veda  a

remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e o parágrafo único do

art.  27 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede e

atividade no Município de Aiuruoca.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.204/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Adelmo Carneiro Leão –

Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.205/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa

– Ascamare –, com sede no Município de Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  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 2.205/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa – Ascamare –,

com sede no Município de Lagoa Santa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da instituição,  o inciso  II  do art.  38

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade com atividades semelhantes, sem fins lucrativos;  e o art.  42

veda a remuneração dos membros de seus órgãos sociais.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.205/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  –  Luiz  Henrique  –
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Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.209/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do

Nortinho – CCDRN –, com sede no Município de Frei Gaspar.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  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 2.209/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do Nortinho – CCDRN –, com sede

no Município de Frei Gaspar.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina 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,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.209/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.213/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa 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.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011  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 2.213/2011 tem por finalidade 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.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 25 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será destinado a  entidade legalmente

constituída, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –

Oscip – pela Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha objetivos sociais semelhantes
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aos da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.213/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 163/2011

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 58/2007, dispõe sobre alimentação escolar na

rede estadual de ensino e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, combinado com o art.  102, III,  do Regimento Interno, a

matéria  vem  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  à  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Em razão da semelhança de objeto, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno, foram anexados a esta proposição o Projeto de Lei nº 741/2011, de autoria do

Deputado  André  Quintão,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Alimentação

Escolar  e  dá  outras  providências;  o  Projeto  de  Lei  nº  958/2011,  de  autoria  do

Deputado Gilberto Abramo, que institui o Programa de Alimentação Diferenciada para

Crianças e Adolescentes Diabéticos  e  Hipertensos na rede estadual  de ensino;  o

Projeto de Lei nº 263/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que torna obrigatório

o uso de alimentação especial na merenda escolar para alunos portadores de doença

celíaca; o Projeto de Lei nº 1.192/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que  dispõe  sobre  a  proibição  da  compra  de  produtos  alimentícios  destinados  às

merendas  e  refeições  servidas  nas  escolas  estaduais  cujos  teores  de  açúcar

adicionado não sejam declarados pelos fornecedores; o Projeto de Lei nº 1.202/2011,
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de autoria do Deputado Gustavo Valadares, que determina a inclusão do suco de

fruta como item obrigatório na merenda escolar de todas as escolas da rede estadual

de  ensino;  o  Projeto  de  Lei  nº  1.370/2011,  de  autoria  da  Deputada  Ana  Maria

Resende, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação adaptada para crianças

portadoras de diabetes melito nas escolas da rede pública do Estado; e o Projeto de

Lei  nº  1.458/2011,  de  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  que  dispõe  sobre  a

elaboração de merenda escolar fornecida na rede estadual de ensino.

Fundamentação

A proposição em tela determina, no seu art. 1º, que o Estado consignará recursos

no  seu  Orçamento  destinados  à  execução  de  programas de  alimentação  escolar

gratuita para alunos do ensino médio e para os alunos dos programas de educação

de jovens e adultos. No seu art. 2º, o projeto determina que o montante dos recursos

a ser destinado para os fins previstos no art. 1º deverá ser diretamente proporcional

ao número de matrículas na rede estadual de ensino. De imediato, a leitura desses

dispositivos permite inferir o vício de inconstitucionalidade decorrente de afronta ao

princípio da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º da Constituição Federal, que

consagra a independência e a harmonia entre os Poderes constituídos.

Inicialmente, cabe-nos dizer que projeto de lei idêntico ao projeto de lei em estudo

tramitou nesta Casa na legislatura passada (Projeto de Lei n° 58/2007), ocasião em

que recebeu parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Como

não houve alteração no panorama jurídico que demandasse a análise da matéria sob

uma  ótica  diversa,  utilizamo-nos,  substancialmente,  dos  argumentos  expendidos

naquela oportunidade.

“De fato, no Estado Democrático de Direito, o Legislativo detém, especialmente, a

competência  legiferante  e  a  fiscalizadora,  ao  passo que  ao Poder  Executivo,  em

especial, competem as atividades administrativas do Estado.

No  âmbito  da  competência  material  do  Estado,  o  que  significa  dizer,  de  suas

competências administrativas, cujo rol vem especificado no art. 23 da Constituição da

República,  alinham-se as competências  privativas para dispor  sobre determinadas

matérias, as quais podemos conhecer pela leitura do art. 90 da Constituição mineira.

Entre essas competências privativas inscreve-se o envio à Assembleia Legislativa do
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Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  do  projeto  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias e das propostas de orçamento. Ora, ocorre que, por determinação da

alínea ‘i’ do inciso III do art. 66 da Carta Política mineira, são matérias de iniciativa

privativa do Governador do Estado os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias

e  os  orçamentos  anuais.  Dessa  forma,  com  fulcro  na  regra  de  repartição  de

competências insculpida na Carta Magna, não tem o legislador estadual o condão de

determinar  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  atribuição  de  consignar  recursos  do

Orçamento do Estado para a execução de programas de governo, mesmo porque,

ainda com fundamento no mencionado art. 23 da Constituição Federal, a criação e a

implementação de programas de governo são competências adstritas ao poder de

administrar, o qual é inerente ao Governador do Estado.

Assim, os arts. 1º e 2º da proposição, ao obrigarem o Estado a consignar recursos

públicos no Orçamento destinados a determinada despesa e ao preverem o modo

como serão feitos os cálculos referentes a ela, criam, na verdade, uma obrigação

para o Poder Executivo, não albergada pela Constituição da República e em franco

desacato ao princípio da separação dos Poderes.

Também  os  arts.  3º  e  4º  do  projeto  apresentam  irregularidades  de  natureza

constitucional.

O primeiro desses artigos, ao estabelecer atribuição para o Conselho Estadual de

Alimentação  Escolar,  invade  a  esfera  de  atuação  do  Chefe  do  Poder  Executivo,

contrariando,  assim,  o  art.  90,  XIV,  da  Carta  mineira,  que  dispõe  que  compete

privativamente ao Governador do Estado dispor sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo, bem como o art. 66, inciso III, alínea ‘e’, da mesma Carta, que prevê

a  iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  para  deflagrar  o  processo

legislativo no que se refere à criação, à estruturação e à extinção de secretaria de

Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Nesta oportunidade

convém esclarecer que criar  um órgão não significa, apenas, dizer que ele existe,

mas também estabelecer quais são os setores ou departamentos que o integram e

quais  as  suas  respectivas competências,  entre  outras  especificações.  No caso,  o

Conselho  Estadual  de  Alimentação  Escolar  integra  a  área  de  competência  da

Secretaria de Estado da Educação, órgão diretamente subordinado ao Governador do
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Estado e seu auxiliar na direção superior do Poder Executivo (art. 90, inciso II, da

Constituição  Estadual).  Concomitantemente,  o  art.  4º  da  proposição  adentra  em

matéria  própria  da  regulamentação  infralegal,  prevendo  de  que  maneira  serão

elaborados  os  cardápios  do  Programa  de  Alimentação  Escolar.  Dessa  forma

configura-se, mais uma vez, o desrespeito ao princípio constitucional da separação

dos Poderes, haja vista que é o Poder Executivo o detentor dos recursos humanos e

técnicos  necessários  para  promover  a  regulamentação  adequada  das  políticas  e

programas de governo, tarefa que compete privativamente ao Governador do Estado

por força do inciso VII do art. 90 da Constituição Estadual.

Além dos problemas já mencionados, o projeto de lei em comento acarreta aumento

de despesa. Nesse passo, por força do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  4/5/2000),  ele  deve  estar  acompanhado  de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes e ainda deve demonstrar, por força do art. 17, §1º, a

origem dos recursos para o seu custeio, o que não ocorre no presente caso.

Assim, podemos concluir que, na realidade, a proposição pretende obrigar o poder

público a executar programa de alimentação escolar para os alunos do ensino médio

e dos programas de educação de jovens e adultos, uma vez que só existe em nosso

Estado o programa de alimentação escolar destinado aos alunos matriculados nos

ensinos pré-escolar e fundamental.

Nesse passo, convém lembrar que a elaboração e a execução de programas ou

planos  de  governo  são  atividades  eminentemente  administrativas,  que  não

demandam, por via de regra, previsão legal. Por força do princípio da universalidade

que  norteia  o  orçamento  público,  o  programa  que  demandar  investimento

governamental deve estar previsto na Lei Orçamentária. Entretanto, isso não significa

dizer que seja pertinente a edição de lei específica criando programa, pelo contrário,

apenas nos casos expressamente previstos na Constituição, os programas devem ser

criados por lei.

Nesse  sentido,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  reafirmando  que  o  nosso  sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que
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apenas os programas previstos na Constituição devem ser submetidos ao Legislativo.

Trata-se,  no caso, do entendimento da Suprema Corte consignado na decisão de

Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ),

publicada no ‘Diário da Justiça’ de 2/12/94. Dessa forma, com exceção da ressalva

prevista,  nenhum  plano,  projeto  ou  programa  deve  ser  submetido  pelo  Poder

Executivo  ao  Parlamento,  seja  porque  muitos  deles  são  atividades  típicas  da

administração,  seja  porque  restaria  inviabilizado  o  exercício  das  funções  daquele

Poder.

É importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das

políticas  públicas,  programas  e  outros  projetos  de  cunho  administrativo  a  serem

implantados 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 podem

ser  apresentados  pelos  Deputados  Estaduais.  Esse  é  o  momento  e  o  caminho

corretos para que sejam criados programas e projetos de iniciativa legislativa, sem

sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas de efeito  inócuo, muitas

vezes  por  não  apresentarem  condições  de  serem  implementadas,  por  falta  de

recursos  orçamentários.  Não  menos  importante  é  lembrar  que  as  rubricas

orçamentárias  dos  diversos  órgãos  administrativos  do  Estado  encontram-se

totalmente comprometidas com programas e projetos prioritários e já definidos na Lei

do Orçamento. Custear novas ações com as mesmas rubricas é prejudicar ou mesmo

inviabilizar  medidas priorizadas  e  já  em fase final  de  implementação no exercício

financeiro.  Com o fim  de evitar  esse tipo  de  prejuízo  para  a  comunidade,  é  que

comparece  o  Poder  Executivo  para,  no  exercício  de  sua  iniciativa  privativa,

apresentar o Projeto de Lei Orçamentária do Estado, que prevê novas propostas de

interesse  público,  dentro  de  sua  realidade  contábil-financeira  e  priorizando  a

implementação de novas ações em benefício da coletividade.

Por tudo que já foi dito nesta fundamentação quanto à criação e implementação de

programas de governo, esse propósito não tem como prosperar por falta de respaldo

jurídico-constitucional.
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Quanto à intenção do legislador expressa no art. 5º do projeto, temos a informar

que  a  Resolução  nº  35,  de  2003,  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da

Educação,  já  prevê,  no  §  2º  do  seu art.  10,  que,  na  elaboração  do  cardápio  da

alimentação  escolar,  sob  a  responsabilidade  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do

Distrito Federal, devem ser respeitados os hábitos alimentares de cada localidade,

sua vocação agrícola e a preferência por produtos básicos”.

Cumpre-nos mencionar, adicionalmente, que o Programa Nacional de Alimentação

Escolar – Pnae –, implantado em 1955, está disciplinado atualmente na Lei Federal nº

11.947, de 11/6/2009, e garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a

alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica, o que compreende os

diferentes níveis e modalidades em que esta é oferecida (educação infantil,  ensino

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos).

A Resolução CD-FNDE nº 38, de 16/7/2009, que regulamenta em parte a matéria,

determina  ainda,  em  seu  art.  5º,  que  “serão  atendidos  pelo  Pnae  os  alunos

matriculados na educação básica das redes públicas federal,  estadual,  do  Distrito

Federal e municipal, inclusive as escolas localizadas em áreas indígenas e em áreas

remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar realizado pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP –, no

ano anterior ao do atendimento”.

Pelo que se pode depreender da legislação citada, já existe programa federal, de

caráter universal, para o atendimento dos alunos da educação básica pública, na qual

estão incluídos o nível médio e a modalidade educação de jovens e adultos – EJA –,

e o repasse de recursos é feito em razão das matrículas apuradas pelo censo escolar,

fato que denota a ausência de novidade jurídica, que deve estar presente em toda lei,

no projeto em estudo.

Ademais,  quanto  ao  Conselho  de  Alimentação  Escolar,  o  art.  18  da  citada  Lei

Federal  nº  11.947,  de  2009,  estatui  que  “os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os

Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  suas  respectivas  jurisdições  administrativas,

Conselhos  de  Alimentação  Escolar  –  CAE  –,  órgãos  colegiados  de  caráter

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento (...)”. Em Minas Gerais, o

Conselho  Estadual  de  Alimentação  Escolar  está,  segundo  o  art.  179,  II,  da  Lei
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Delegada nº 180, de 20/11/2011, vinculado à Secretaria de Estado de Educação e

tem por atribuição precípua o acompanhamento social das ações do Pnae.

A Lei Federal nº 11.947, de 2009, estabelece que, nos programas de alimentação

escolar dos sistemas de ensino, a elaboração de cardápios e a orientação para a

compra de gêneros alimentícios devem estar sob a responsabilidade técnica de um

nutricionista, o que atende ao conteúdo do art. 4º da proposição em análise. Para

atender ao objetivo proposto de inserir entre os propósitos do programa a atenção

para  com  a  orientação  nutricional  nos  sistemas  de  ensino,  o  Plano  Decenal  de

Educação do Estado de Minas Gerais, Lei nº 11.481, de 13/1/2011, instituiu, entre os

objetivos  e  metas  para  a  educação  em  Minas  Gerais  nos  próximos  dez  anos,  a

obrigação de que em todos os níveis e modalidades seja implementada, de modo

complementar  à  ação  do  governo  federal,  alimentação  escolar  de  qualidade

adequada às especificidades dos alunos de cada nível e modalidade, prevendo-se

que haja destinação, do total dos recursos próprios aplicados, de no mínimo 30%

para a aquisição regionalizada de produtos da agricultura familiar.

Além  disso,  nos  termos  do art.  2º  da  Lei  Estadual  nº  15.072,  de  5/4/2004,  os

programas de educação alimentar e nutricional a serem desenvolvidos nas escolas

públicas mineiras  terão  como diretrizes  básicas:  a integração pedagógica  com os

temas  transversais  relacionados à  saúde e à  educação ambiental  constantes nas

propostas curriculares das escolas; a conscientização de crianças e adolescentes, de

suas famílias e da comunidade dos alunos, em especial sobre a importância de uma

alimentação  saudável  e  a  melhoria  da  qualidade  de  vida;  o  desenvolvimento  de

atividades educativas que tenham por tema a alimentação, como oficinas de culinária,

cultivo  de  horta,  exibição  de  vídeos  ou  programas  veiculados  pelos  órgãos  de

educação e saúde, pesquisas e palestras; e a realização de parcerias com entidades

governamentais e não governamentais para a concretização desses programas.

Vale  ressaltar,  por  fim,  que  permanece  em  vigor  a  Lei  Estadual  nº  11.871,  de

21/8/95,  que  estabelece  programa  de  alimentação  escolar  na  rede  estadual  de

ensino, ainda que em termos desatualizados em relação ao que dispõe o Pnae.

Desse modo, encontramos óbice à tramitação da proposição em tela nesta Casa

por ser ela desprovida de novidade jurídica e em razão de vislumbrarmos ofensa ao
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postulado constitucional  da  separação dos  Poderes.  Também incorrem nos  vícios

apontados acima as seguintes proposições anexadas: o Projeto de Lei nº 958/2011,

de autoria do Deputado Gilberto Abramo; o Projeto de Lei nº 263/2011, de autoria do

Deputado  Fred  Costa;  o  Projeto  de  Lei  nº  1.192/2011,  de  autoria  do  Deputado

Leonardo Moreira; o Projeto de Lei nº 1.202/2011, de autoria do Deputado Gustavo

Valadares;  o  Projeto  de  Lei  nº  1.370/2011,  de  autoria  da  Deputada  Ana  Maria

Resende; e o Projeto de Lei nº 1.458/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago.

Por outro lado, esta Comissão manifestou, na legislatura passada, o entendimento

de que projeto de lei, ainda que de iniciativa de 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.  Esse

entendimento foi adotado, por exemplo, na apreciação do Projeto de Lei nº 56/2007,

que  se  converteu  na  Lei  nº  17.438,  de  2008,  a  qual  institui  política  estadual  de

incentivo à utilização de sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam à

agricultura familiar.  Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo quando

decorrente  de  proposições  de  iniciativa  parlamentar,  pode  disciplinar  uma

determinada política pública importa reconhecer, em cada caso, o ponto de equilíbrio

entre os Poderes Executivo e Legislativo. Afinal, retirar do Parlamento a possibilidade

de fixar balizas que orientem, de forma genérica, as políticas governamentais implica

o risco de que o Poder Executivo as formule e as implemente como bem entender,

provocando um desequilíbrio entre os Poderes do Estado, em ofensa ao disposto no

art.  2º  da  Constituição  da  República.  Cabe  ao  Parlamento  fixar  tais  balizas,

permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las.

Nesse sentido, entendemos que a proposição pode continuar sua tramitação nesta

Casa  na  forma  do  Projeto  de  Lei  nº  741/2011,  mas  dela  devem-se  extrair  os

dispositivos  de  constitucionalidade  questionável,  o  que  fazemos  por  meio  do

Substitutivo nº 1.

Cumpre-nos dizer, por fim, que esta Comissão restringe-se a analisar os aspectos

jurídico-constitucionais  da  proposição.  Assim,  certamente,  a  comissão  de  mérito

poderá aperfeiçoar a proposição em tela, a partir dos anseios sociais e, também, das

normas vigentes que disciplinam a temática, especialmente a Lei nº 15.072, de 2004,
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que  dispõe  sobre  a  promoção  da  educação  alimentar  e  nutricional  nas  escolas

públicas e  privadas  do sistema estadual  de ensino;  a Lei  Estadual  nº  11.871,  de

21/8/95,  que  estabelece  programa  de  alimentação  escolar  na  rede  estadual  de

ensino,  e  a  Lei  Federal  nº  11.947,  de  2009,  que dispõe  sobre o  atendimento  da

alimentação  escolar  e  do  Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola  aos  alunos  da

educação básica.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 163/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes, objetivos e ações para a instituição da política estadual de

alimentação escolar e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Esta  lei  estabelece  diretrizes,  objetivos  e  ações  para  a  instituição  da

política estadual de alimentação escolar.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

I  –  alimentação  escolar  todo  e  qualquer  alimento  oferecido  pela  instituição  de

ensino ou pessoa por ela autorizada, no ambiente escolar, durante a permanência do

aluno na escola;

II – alimentos consumíveis em seu estado natural os de origem vegetal ou animal

cujo  consumo  imediato  exige  apenas  a  remoção  da  parte  não  comestível  e  os

tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação;

III  –  alimentos semielaborados: os de origem vegetal  ou animal utilizados como

matéria-prima e que necessitam sofrer tratamento e transformação de natureza física,

química ou biológica, adicionada ou não a outras substâncias permitidas;

IV – alimentos elaborados os compostos ou derivados de alimentos semielaborados

ou de alimentos consumíveis em seu estado natural, obtidos por processo tecnológico

adequado, podendo conter adição de outras substâncias permitidas, observadas, em

sua composição nutricional, as diretrizes da alimentação saudável.

Art. 3º – A política estadual de alimentação escolar será implementada e formulada

com a observância das seguintes diretrizes:
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I – a utilização da alimentação saudável e adequada, compreendendo o emprego

de alimentos variados e seguros, que respeitem a cultura e as tradições locais, em

conformidade com a faixa etária e o estado de saúde do aluno, inclusive dos que

necessitem de atenção específica ou que se encontrem em vulnerabilidade social;

II – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

III – a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das

ações realizadas pelo Estado;

IV – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de

gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais

indígenas e de remanescentes de quilombos;

V – a alimentação escolar como direito dos alunos da educação básica pública e

dever do Estado.

Art. 4º – São objetivos da política de que trata esta lei.

I – garantir aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino o acesso

permanente à alimentação saudável e adequada, como parte integrante da política

estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,  de  acordo  com  a  Lei

15.982, de 19 de janeiro de 2006.

II  –  contribuir  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  biopsicossocial,  a

aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis e

a promoção da saúde dos alunos.

Art.  5º  –  Para  a  promoção  e  a  regulamentação  da  alimentação  saudável  nas

escolas, as seguintes ações serão implementadas:

I – definição de estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer

escolhas saudáveis;

II  –  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  com  alimentação  na  escola  para

produção de alimentos saudáveis;

III  –  desenvolvimento de estratégias  de  informação às famílias,  enfatizando sua

corresponsabilidade e a importância de sua participação;

IV  –  criação  de  condições  para  a  adequação  dos  locais  de  produção  e  do



637
____________________________________________________________________________

fornecimento de refeições, considerando a importância do uso da água potável para

consumo;

V – restrição à oferta e à venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura

saturada,  gordura  trans,  açúcar  livre  e  sal,  fornecendo  opções  de  alimentos  e

refeições saudáveis na escola;

VI – ampliação da oferta e promoção do consumo de frutas, legumes e verduras e

divulgação de opções saudáveis pelos serviços de alimentação da escola;

VII – divulgação da experiência da alimentação saudável para outras escolas, por

meio da troca de informações;

VIII – promoção contínua da educação nutricional, por meio da formação de hábitos

alimentares  saudáveis,  do  monitoramento  do  estado  nutricional  dos  alunos  e  da

ênfase nas ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais;

IX – incorporação do tema da alimentação saudável no projeto político-pedagógico

da escola,  perpassando todas  as  áreas  de  estudo e  propiciando experiências  no

cotidiano das atividades escolares.

Art. 6º – O Estado implementará, segundo suas competências próprias ou na forma

de rede integrada com os entes da Federação, mecanismos adequados à fiscalização

da execução da política estadual de alimentação escolar.

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  – Rosângela  Reis,  relatora – Luiz Henrique – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 171/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n° 171/2011 “dispõe

sobre a criação da Taxa de Mineração”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
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juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Em 19/5/2011,  o relator  apresentou requerimento  solicitando fosse a proposição

baixada em diligência  à  Secretaria  de  Estado de Fazenda a  fim  de  que  esta  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende instituir a Taxa de Mineração – TM –, a ser

cobrada em decorrência da atividade de exploração de recursos minerais, para fins

de aproveitamento econômico.

De acordo com a proposição, o fato gerador da TM seria a exploração de recursos

minerais com a consequente venda do produto mineral das áreas de jazida, mina,

salina  ou  outros  depósitos  minerais  como  também  a  transformação  industrial  do

produto mineral ou o seu consumo por parte do minerador.

Justifica  o  autor  que  o  Estado  vem  sofrendo  com  os  danos  causados  pela

exploração de recursos minerais há séculos, fazendo-se necessária a instituição de

nova taxa, com o intuito exclusivo de reparar os danos ambientais ocasionados pela

mineração.

Em que pese a louvável iniciativa do autor, entendemos que o projeto, na forma em

que foi apresentado, não pode prosperar nesta Casa.

De acordo com o art. 145, II, da Constituição da República, os entes tributantes

poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,

efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao

contribuinte  ou  postos  a  sua  disposição.  Em  sintonia  com  o  mandamento

constitucional, o art. 77 do Código Tributário Nacional – CTN – também dispõe que as

taxas  têm  como fatos  geradores  as  seguintes  atividades  estatais:  o  exercício  do

poder de polícia ou a utilização de serviços prestados ao contribuinte.

O exercício do poder de polícia e determinados serviços do Estado são prestados

porque são atividades de interesse público. Todavia, não há por que toda a sociedade
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participar do custeio de tais atividades estatais se são elas específicas, divisíveis e

realizadas  diretamente  para  determinado contribuinte.  Eis,  portanto,  o fundamento

para  a  instituição  de  taxas:  para  o  custeio  de  atividades  estatais  prestadas

diretamente a certos contribuintes, somente estes, beneficiados por tais atividades,

deverão  arcar  com  a  contraprestação  pecuniária,  conforme  o  custo  individual  do

serviço que lhes foi prestado ou a fiscalização a que foi submetido.

A taxa que ora se pretende instituir não objetiva remunerar nenhum serviço estatal.

Como consta do projeto em análise,  o fato gerador da TM seria a exploração de

recursos minerais e a transformação industrial ou o consumo do produto mineral, que

não  se  confundem  com poder  de  polícia  estatal  ou  prestação de serviço  público

específico ou divisível. Do exame de tais pressupostos, constata-se que a exação em

tela tem características próprias de um imposto, sendo que o Estado membro não

tem competência para sua instituição.

Vale lembrar que o CTN dispõe que “a natureza específica do tributo é determinada

pelo fato gerador da respectiva obrigação” (art. 4º) e que a Constituição da República

veda que as taxas tenham base de cálculo próprias de impostos (art. 145, § 2º).

O Supremo Tribunal Federal tem rechaçado, há muito, a tentativa de instituição de

figuras tributárias denominadas taxas, mas que, na realidade, teriam características

de  impostos,  sem  que  a  Constituição  tenha  outorgado  competência  aos  entes

federados para sua instituição. Confira-se:

“1.  Taxa  de  conservação  de  estradas  municipais  instituída  pelo  Município  de

Pompéia, SP, na Lei (local) nº 670-64, art. 209. É imposto territorial rural disfarçado

com o nome jurídico de taxa. Ofensa ao art. 19, I, da Constituição de 1946, vigente ao

tempo  em  que foi  editada.  Inexigibilidade.  2.  Recurso  extraordinário  provido”  (RE

74819, relator: Min. Antonio Neder, Primeira Turma, julgado em 10/2/76, DJ 26/4/76).

“Lei 2.037, de 1959, do Estado da Paraíba; sua inconstitucionalidade. Verdadeiro

imposto de 'vendas e consignações' oculto sob falsa designação de 'taxa'. Recurso a

que se deu provimento. Restabelecimento de sentença de primeiro grau. Segurança

concedida” (RMS 7933, relator: Min. Lafayette de Andrada, Tribunal Pleno, julgado em

27/11/61, DJ 17/4/62).

O parágrafo único do art. 4º da proposição em apreço, que disciplina a destinação



640
____________________________________________________________________________

das receitas da TM, contribui para a conclusão de que a mencionada exação não tem

natureza jurídica de taxa. Segundo o dispositivo, as receitas da taxa “deverão ser

aplicadas em projetos que tratam exclusivamente de questões referentes ao meio

ambiente e que reflitam na melhoria da saúde do povo mineiro”. Como é cediço, tais

despesas são custeadas exclusivamente por receitas de impostos.

Vale conferir as precisas colocações de Raphael Silva Rodrigues, em recente obra

sobre o assunto:

“O ato impositivo de pagar impostos conduz simplesmente à ideia de capacidade

contributiva do contribuinte,  ou seja, uma vez manifestada a tendência de riqueza

prevista na Lei Maior,  resta o dever legal coletivo de financiamento das despesas

genéricas estatais. O produto da arrecadação desse tipo de exação serve à conta

geral do Estado, não havendo, portanto, vinculação de suas despesas.

Ao contrário dos impostos, as taxas visam a remunerar o Estado pela prestação

e/ou disponibilização ao particular de serviços que lhe provém. Daí decorre a ideia de

remuneração  por  um  serviço  específico  prestado  pelo  Estado.  Nessa  espécie

tributária, o produto da arrecadação vincula-se ao financiamento do serviço que está

sendo prestado pelo Estado” (“Taxa x preço público: distinção no sistema tributário

nacional e na jurisprudência dos tribunais pátrios”. Revista Fórum de Direito Tributário

– RFDT, Belo Horizonte, ano 9, n. 50, mar./abr. 2011, p. 144).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 171/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 198/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  Projeto  de  Lei  nº  2.644/2008,  “dispõe  sobre  a  concessão  de

benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado
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e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça 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° 345/2011, de autoria  do Deputado Fred Costa, que

“dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justifique uma nova interpretação

do  projeto,  passamos  a  reproduzir,  basicamente,  os  argumentos  utilizados  na

ocasião.

O  projeto  de  lei  em  estudo  dispõe  sobre  a  concessão  de  benefício  fiscal  ao

contribuinte  com  crédito  tributário  inscrito  em  dívida  ativa  até  31/12/2007,  o  qual

poderá  quitar  o  débito  com  cinquenta  por  cento  de  desconto  sobre  os  valores

referentes  às  multas  e  juros  de  mora,  desde que incentive  o  turismo no Estado,

mediante repasse financeiro ao Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur.

Para  a  obtenção  do  benefício,  o  contribuinte  deverá  requerer  o  pagamento  do

crédito tributário e comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% do

valor das multas e dos juros de mora referentes ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa, sendo que a apresentação do citado requerimento importará em confissão do

débito tributário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça  a  tramitação  da  proposta,  já  que  inexiste  norma  instituidora  de  iniciativa

privativa nesse sentido.

A matéria  se  insere  no  domínio  da  competência  legislativa  estadual,  conforme

estabelece  o  inciso  I  do  art.  24  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual
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compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

direito tributário.

Passemos, então, à análise dos demais aspectos concernentes ao projeto em tela.

Primeiramente, a Constituição Estadual dedica dois artigos ao turismo. O art. 242

veicula norma segundo a qual  o Estado deve apoiar  e incentivar o turismo como

atividade econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento

social  e cultural.  Por  sua vez,  o art.  243 determina que o poder  público estadual

deverá  definir  a  política  estadual  de  turismo,  juntamente  com  o  órgão  colegiado

representativo dos segmentos do setor, por meio da adoção, entre outras diretrizes e

ações, de plano integrado e permanente, previsto em lei, para o desenvolvimento do

turismo no Estado, observado o princípio da regionalização.

Nesse sentido, foi promulgada, em 12/12/96, a Lei nº 12.398, que dispõe sobre o

Plano Mineiro de Turismo. A referida lei estabelece os objetivos, princípios, diretrizes

e estratégias para a implementação da política estadual para o setor, bem como o

delineamento dos programas e projetos a serem desenvolvidos. Em seu art. 7º, prevê

que, para ocorrer às despesas com a execução do plano, o Estado utilizará, entre

outros, recursos do Fastur. A Lei nº 15.686, de 20/7/2005, que dispõe sobre o Fastur,

enumera, como uma de suas fontes de recursos, os retornos de benefícios fiscais

concedidos por meio de lei.

Dessa forma, conclui-se que o projeto de lei em análise coaduna-se com a política

estadual  para  setor  de  turismo,  utilizando-se  de  instrumento  legítimo  para  a

consecução  de  seus  objetivos.  Ademais,  o  projeto  traz  benefício  que  estimula  a

regularização  de  infratores  e,  embora  se  possa  argumentar  que  ele  poderia

representar desestímulo para os contribuintes pontuais, ele traz, por outro lado, um

perdão apenas parcial, sendo mantida alguma punição, mesmo que menor do que a

originalmente imposta.

Cabe ressaltar, ainda, que, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia de receita pelos entes políticos ficou

condicionada ao atendimento de requisitos especiais por ela estabelecidos. O seu art.

14 dispõe que o seguinte:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária



643
____________________________________________________________________________

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

De  acordo  com  a  referida  norma,  a  renúncia  compreende  anistia,  remissão,

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de

alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de

tributos  ou  contribuições  e  outros  benefícios  que  correspondam  a  tratamento

diferenciado,  para  concessão  de desconto  no  pagamento  de  dívidas  para  com  o

Tesouro Estadual.

Ressaltamos, no entanto, que a receita proveniente da dívida ativa é classificada

como Outras  Receitas  Correntes  e  não  como Receita  Tributária,  de  modo que a

concessão  de  anistia,  nos  moldes  pretendidos  pelo  projeto  em  análise,  não  se

submete ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro ponto relevante é o fato de que os créditos tributários inscritos em dívida ativa

são, geralmente, mais difíceis de serem recebidos pelo Estado, sendo boa parte dos

valores  do  saldo  da  dívida  ativa  de  recebimento  duvidoso.  É  importante  lembrar,

também,  que  o  Estado  tem  prazo  determinado  para  recuperar  os  créditos

provenientes de dívida ativa, sob pena de prescrição, conforme o disposto no art. 17

da Lei nº 14.062, de 20/11/2001.

Cumpre destacar  que,  normalmente,  para  que medidas  dessa natureza tenham

efetividade, os valores decorrentes do incentivo são destinados a projetos específicos

aprovados pelo órgão técnico competente integrante da administração. Assim, por ser

oportuno, salientamos a necessidade de que as comissões de mérito procedam à

análise do projeto sob essa ótica.
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Em  vista  do  exposto,  entendemos  que  o  projeto  em  análise  não  afronta  a

Constituição  da  República  nem  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Propomos,  no

entanto, o Substitutivo nº 1, de forma a adequar o projeto à técnica legislativa. Além

disso, promovemos a adequação da data constante no projeto. Isso porque, em razão

de ter sido apresentado em 2008, o projeto original fazia referência a dezembro de

2007. Dessa forma, atualizamos a data para dezembro de 2010.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  345/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo assim,  ressaltamos que,  tendo em vista que o referido projeto

reproduz  o  substitutivo  apresentado  na  última  legislatura,  o  Substitutivo  nº  1  ora

apresentado já contempla a medida contida no projeto anexado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 198/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O contribuinte com crédito tributário  inscrito  em dívida ativa até 31 de

dezembro de 2010 poderá quitá-lo com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre

o valor das multas e dos juros de mora, por meio do repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo – Fastur –, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005.

§  1º  –  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  contribuinte,

observados  os  prazos,  a  forma  e  as  condições  estabelecidos  em  regulamento,

deverá:

I – requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% (vinte e cinco

por cento) do valor dispensado a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata o inciso II do § 1º do “caput” deste artigo poderá, a critério do órgão fazendário,
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ser efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§  3º  –  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  incidirá  sobre  o  crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004.

§ 4º – A apresentação do requerimento a que se refere o inciso I do § 1º deste

artigo importa a confissão do crédito tributário.

§  5º  –  O disposto  neste artigo  não se  aplica  a crédito  inscrito  em dívida  ativa

decorrente de ato praticado com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 6º – Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do crédito

nas condições especificadas neste artigo.

Art.  2º – O contribuinte que utilizar indevidamente o benefício previsto nesta lei,

mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I – multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido repassado ao

Fastur, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II – pagamento do crédito tributário de que trata o "caput" do art. 1º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

Art. 3º – Os dados referentes à execução dos programas financiados com recursos

repassados  ao  Fastur,  conforme  disposto  nesta  lei,  terão  ampla  divulgação,  nos

termos de regulamento.

§ 1º – Na divulgação a que se refere o “caput” deste artigo, constará a menção do

apoio institucional do governo do Estado, bem como mensagem alusiva à educação

fiscal.

§  2º  –  As  entidades  representativas  dos  diversos  segmentos  do  turismo  terão

acesso à informação referente aos recursos repassados ao Fastur nos termos desta

lei.

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.368/2010, tem por objetivo autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

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,  a  relatoria  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 do imóvel e sobre possíveis óbices à pretendida

transferência de domínio.

Vencido o prazo previsto no art.  301 do Regimento Interno sem que a resposta

fosse encaminhada a esta Casa, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 614/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel constituído por área de 5.777m², situado no

local denominado Turvo, registrado sob o nº 61, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório do

Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas

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  utilizada pela  administração pública municipal  em projetos  de  atendimento  à

comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel reverterá ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

É importante observar que o imóvel objeto da proposição em análise foi doado ao
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Estado  pelo  Município  de  Ipuiuna,  em  2006,  para  a  construção  de  uma  escola

estadual. Como na transferência de domínio não havia cláusula de reversão, a forma

adequada para seu retorno ao patrimônio municipal é a doação, e não a reversão,

como proposto no projeto.

Para sanar esse equívoco, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1, que autoriza a doação do referido imóvel ao Município de Ipuiuna, além de retificar

a área e os dados cadastrais de acordo com o registro do imóvel.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 614/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiuna 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 Ipuiuna o imóvel

constituído  por  área  de  5.772m²  (cinco  mil,  setecentos  e  setenta  e  dois  metros

quadrados), situado no local denominado Turvo, registrado sob o nº 5.129, à ficha 1

do Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

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

desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 696/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de lei  em epígrafe  pretende

acrescentar  dispositivo  à  Lei  nº  14.693,  de  2003,  que  institui  o  Adicional  de
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Desempenho  –  ADE  –  no  âmbito  da  administração  pública  direta,  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  pretende  incluir  na  lei  que  instituiu  o  Adicional  de

Desempenho  –  ADE  –  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  Lei  nº  14.693,  de  2003,

dispositivo que garanta aos servidores estaduais que estejam à disposição todos os

“benefícios na carreira do órgão de origem”.

Primeiramente é preciso destacar a imprecisão do texto do projeto de lei, que não

define o alcance que se pretende dar ao dispositivo a ser acrescido na lei do ADE. O

projeto não define se o servidor deve estar à disposição de outros órgãos do Poder

Executivo,  de  outros  Poderes  do  Estado  ou  mesmo  de  outros  entes  federados.

Ademais confere aos servidores direitos a benefícios na carreira; todavia, a lei  do

ADE não cuida de normas de carreira, mas sim de um direito a ser conferido aos

servidores  estaduais  do  Poder  Executivo.  Tal  imprecisão  pode  dar  margem  a

inúmeras interpretações que nem mesmo a justificação que acompanha o projeto

esclarece.

O autor relata que existem vários servidores da Secretaria de Estado de Saúde

prestando serviços em postos de saúde municipais no interior do Estado e que não

usufruem da evolução na carreira, própria dos servidores públicos estaduais, uma vez

que não são submetidos à avaliação de desempenho.

Como já foi dito, a lei que se pretende alterar disciplina tão somente o ADE, e não

dispositivos relativos à carreira dos servidores, que, no caso dos servidores da área

de  saúde,  é  disciplinada  pela  Lei  nº  15.462,  de  2005.  O  art.  8° da  referida  lei

estabelece que poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras por

ela instituídas para instituições públicas que integram o Sistema Único de Saúde –
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SUS –,  mediante  convênios  de  cooperação  técnica,  nos  termos  de  regulamento.

Dispõe ainda o § 2º do referido artigo que a cessão de servidor ocupante de cargo

das carreiras instituídas pela citada lei para órgão ou entidade não integrante do SUS

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada.

A lei que regulamenta o ADE prevê, no § 4º do seu art. 2º, que fará jus ao ADE o

servidor não submetido à avaliação de desempenho ao qual seja atribuída, por regra

específica  da  legislação  vigente,  pontuação  de  setenta  pontos  no  período  de

avaliação utilizado como referência para fins de apuração do disposto no § 1º desse

artigo.  Embora  a  norma  não  se  manifeste  expressamente  quanto  ao  direito  do

servidor cedido para outro ente ou Poder, pode ser ele beneficiado pelo dispositivo

mencionado.

Ademais,  para  mais  esclarecimentos  sobre  o  tema,  esse relator  solicitou  que o

projeto  de  lei  em análise  fosse baixado em diligência  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – a fim de que a referida Pasta se manifestasse

sobre a matéria. Em resposta à solicitação feita, a Seplag informou que, nos termos

do art. 22 do Decreto nº 44.559/2007, o servidor que se encontra à disposição de

outros  órgão  e  entidades  podem  receber  o  ADE,  sendo-lhe  ainda  garantida  a

evolução na carreira. Conforme consta na nota técnica da Seplag, de acordo com o

referido  decreto,  “que  trata  de  diversas  situações  de  movimentações  de  servidor

público, é garantida atribuição de 70 pontos na Avaliação de Desempenho Individual

para o servidor que está à disposição de outro órgão”, nos termos especificados no

citado decreto.

Esta Comissão já se manifestou sobre a matéria ao analisar o Projeto de Lei nº

3.937/2009, ocasião em que destacou que a proposta encontra óbices constitucionais

de natureza insanável. Conforme destacou em seu parecer:

“Nos termos do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, compete ao Presidente da

República a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores

públicos. Nos mesmos termos,  a Constituição estadual,  em seu art.  66,  inciso III,

confere ao Governador do Estado a competência para iniciar o processo legislativo no

caso  de  fixação  da  remuneração  e  regime  jurídico  de  seus  servidores.  Assim,  a
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iniciativa  parlamentar  para  dispor  sobre  matéria  inerente  ao  Poder  Executivo  é

atuação inadmissível frente ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no

art. 2º da Constituição da República. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal  neste  sentido.  Cite-se,  por  ser  oportuno,  a  ementa  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 3930 / RO - Rondônia, relator: Ministro Ricardo Lewandowski,

julgada por unanimidade, em 23/10/2009, pelo Tribunal Pleno do STF:

“Ementa: ação direta de inconstitucionalidade. Emenda constitucional que dispõe

sobre  regime  jurídico  dos  servidores  militares  do  Estado  de  Rondônia.  Projeto

originado na Assembleia Legislativa. Inconstitucionalidade formal. Vício reconhecido.

Violação  à  reserva  de  iniciativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo.  Ação  julgada

procedente. I - À luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é

pacífica  ao  afirmar  que,  no  tocante  ao  regime  jurídico  dos  servidores  militares

estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força

do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição. II - O vício formal não é superado pelo fato de

a  iniciativa  legislativa  ostentar  hierarquia  constitucional.  III  -  Ação  direta  julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição do

Estado de Rondônia e do artigo 45 das Disposições Constitucionais Transitórias da

Carta local, ambos acrescidos por meio da Emenda Constitucional 56, de 30 de maio

de 2007”.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de

2000,  em seu art.  16, determina que a criação,  expansão ou aperfeiçoamento de

ação governamental que acarrete aumento de despesa deve estar acompanhada da

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em

vigor e nos dois exercícios subsequentes e da declaração do ordenador de despesa

de que o aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária  Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias”.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade

e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 696/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.
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Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.094/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.346/2007, visa a conceder isenção do

pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual,  Intermunicipal  e  de

Comunicação  –  ICMS  –  nas  operações  internas  com  mercadorias  destinadas  a

pessoas portadoras de deficiência física, auditiva ou visual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, 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.

Em  21/6/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, a fim de que se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir  uma política de incentivo fiscal  com o

propósito de beneficiar as pessoas deficientes físicas, visuais e auditivas quando da

aquisição  dos  produtos  discriminados  no  Convênio  ICMS  nº  55/98,  editado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

É importante ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura anterior,

oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que tange ao

juízo de admissibilidade. Vale conferir o posicionamento expressado anteriormente e
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reproduzir a argumentação jurídica apresentada:

“Preliminarmente, foi a proposta convertida em diligência à Secretaria de Estado de

Fazenda, que prestou as informações constantes na Nota Técnica nº 79/2007, anexa

ao processo.

Conforme os  esclarecimentos  prestados  pela  Pasta,  o  Estado de Minas  Gerais

aderiu ao mencionado convênio, por meio do Convênio nº 39/05, regulamentado pelo

Decreto nº 44.057, de 2005.

Observa-se, pois, que a pretensão do autor do projeto já foi contemplada no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, não existindo razão para

que esta Casa venha a dispor sobre a matéria por meio de lei.

Com  efeito,  a  edição  de  lei  presume  a  instituição  de  uma  norma  jurídica  de

conteúdo inovador, o que não ocorre no caso em análise.

Não  vislumbramos,  portanto,  a  perspectiva  de  tramitação do projeto em apreço

nesta Casa, pelas razões aduzidas”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.094/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.097/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Agostinho Patrus Filho, o Projeto de Lei nº 1.097/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.363/2007,  “dispõe  sobre  a

instituição do direito de socorro emergencial aos usuários das rodovias estaduais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 7/6/2011 solicitando fosse a

proposição baixada em diligência  ao  Departamento  de Estradas  de  Rodagem  de
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Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, para que se

manifestassem sobre a medida contida na proposição. Tendo em vista o transcurso

do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno,

emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado

da diligência.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com o art. 1º da proposição, os usuários das rodovias estaduais passam

a  ter  o  direito  de  gozar  de  socorro  emergencial  e  remoção,  por  ambulância

devidamente equipada, em caso de acidente.

Na  forma  do  art.  2º,  o  socorro,  efetuado  sem  ônus  para  o  usuário,  incluirá  o

atendimento emergencial por equipe médica ou paramédica bem como a remoção da

vítima e do acompanhante, se houver, até o hospital mais próximo ou mais adequado

ao tipo de ocorrência.

Na sua justificação, o autor demonstra que “os acidentes de trânsito, responsáveis

pelo maior índice de mortes por trauma, constituem, de modo geral, grave problema

de saúde pública. Para efeito de diagnóstico das causas e escolha das intervenções

mais adequadas para diminuir o número e a gravidade das ocorrências, é preciso

levar em conta as particularidades dos acidentes nas vias urbanas e nas rodovias.

Enquanto sejam mais frequentes os acidentes em vias urbanas, estes tendem a ter

menor  gravidade  devido  à  velocidade  relativamente  menor.  Os  acidentes  em

rodovias, por outro lado, ocorrem em menor número, porém costumam ser de maior

gravidade, diante da alta velocidade dos veículos. Com a extensão da malha viária

brasileira e o predomínio do transporte rodoviário, é alarmante o número de acidentes

em nossas estradas, especialmente com vítimas graves e fatais, o que representa um

sério problema social e econômico. Dados do Departamento de Polícia Rodoviária

Federal  –  DPRF –  apontam que,  no  ano de 2000,  morreram 6.543 pessoas nas

rodovias federais, tendo ocorrido um total de 110.387 acidentes. Em relação ao ano

de 1999, houve diminuição de 5,85% no número de acidentes e de 0,7% no número
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de mortes. Apesar do empenho das autoridades federais e estaduais em reduzir as

ocorrências  nas  estradas,  por  meio  de  programas  de  planejamento,  obras  de

melhoria e campanhas educativas, o número de vítimas em acidentes rodoviários é

ainda bastante assustador,  principalmente se forem também computados os casos

com feridos mutilados e com outras sequelas”.

Ainda na sua justificação, o autor traz dados interessantes:

“Pareceres médicos aconselham que haja ambulâncias nas rodovias, devidamente

equipadas, a cada 40km, para um rápido atendimento. Rapidez no socorro significa

não só urgente remoção para local mais adequado ao atendimento, como também

atendimento precoce por pessoal devidamente habilitado – médico ou paramédico”.

Não  obstante  faltarem  dados  estatísticos  no  País,  consoante  a  justificação  da

proposta,  “estudo  realizado  na  Inglaterra  mostra  que  25%  das  vítimas  fatais  no

trânsito morreram no trajeto entre o local do acidente e o hospital; 43% de todas as

vítimas  fatais  poderiam  ter  sido  salvas  se  tivessem  recebido  assistência  médica

correta nos primeiros 10 minutos após o acidente”.

A  proposta  não  encontra  óbice  jurídico  de  natureza  formal  no  que  tange  à

competência legislativa, uma vez que a obrigação que se quer instituir restringe-se às

rodovias sob jurisdição do Estado.

Por outro lado, ainda que o projeto não crie despesa imediata para o poder público,

uma vez que o seu art. 3º estatui que as despesas decorrentes da execução da futura

lei  correrão  por  conta  de  recursos  próprios  dos  órgãos  responsáveis  pela

administração das rodovias estaduais, nem por isso fica afastado o vício de iniciativa.

É que os projetos que geram despesa pública, independentemente da data em que

as medidas haverão de ser efetuadas, interferem na legislação orçamentária, a qual é

de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Some-se a esse argumento outro, de ordem prática, mas de inegável repercussão

jurídica, o qual se veicula por meio de uma indagação: de que adianta criar obrigação

pública  se  não  há  como  saber  o  momento  em  que  ela  deverá  ser  realizada?  A

propósito, nos termos em que se encontra formulada a proposta, se não há data para

o cumprimento da obrigação, pode-se entender que o seu adimplemento é facultativo.

Nesse ponto, o projeto, por força de certa inocuidade, causa ofensa ao princípio da
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razoabilidade, acobertado pelo art. 13 da Constituição do Estado.

Do ponto de vista estritamente substancial, embora a medida vise a dar concretude

a princípios constitucionais de relevo, como os da dignidade da pessoa humana e o

da  essencialidade  do  atendimento  à  saúde,  o  texto  ora  examinado  esbarra  em

obstáculos  de  cunho  administrativo,  provocando  ofensa  dúplice  à  ordem

constitucional: acaso converta-se em lei, o projeto estará desafiando, a um só tempo,

os princípios da eficiência e da separação dos Poderes.

Os  recursos  para  o  atendimento  à  saúde,  por  razões  várias,  de  ordem

socioecônomica e política, são insuficientes para cobrir toda a demanda social. As

ambulâncias constituem um equipamento de suma importância, que deve encontrar-

se disponível para as mais diversas situações em que a saúde do cidadão está em

risco,  e  é  preciso,  para  a  solução  do  problema,  que  sejam  efetuados  certos

deslocamentos. Não é apenas em rodovias que as ambulâncias são necessárias. Se

o seu número é limitado, cabe ao gestor público, no uso do seu prudente arbítrio,

avaliando as situações de risco que se alternam na dinâmica da vida em sociedade,

definir a melhor maneira de organizar o seu uso. Não se trata de assunto para a lei,

sob pena de grave engessamento da atividade administrativa estatal. A Constituição

da República já impõe ao Estado deveres no campo da saúde que independem de

positivação  legal.  E  é  na  esfera  do  Poder  Executivo,  desde  que  haja  suporte

orçamentário, que tais deveres serão cumpridos.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.097/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Luiz Henrique – Rosângela Reis – Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.158/2011

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 152/2007, tem por objetivo alterar a redação
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do art. 1º da Lei nº 15.419, de 22/12/2004.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado,  a  quem  compete  examiná-la  preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 31/5/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a pretendida alteração.

Vencido o prazo previsto no art.  301 do Regimento Interno sem que a resposta

fosse encaminhada a esta Casa, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 15.419, de 22/12/2004, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Ouro Fino imóvel com área de 27.000m², situado na Rodovia MG-290, Km 59, nesse

Município, correspondente a parte do terreno registrado sob o nº 161, a fls. 1 do Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino, para a promoção de

atividades de assistência social à criança e ao adolescente.

Pretende o Projeto de Lei nº 1.158/2011 alterar a redação do art. 1º, modificando a

área do imóvel para 345.941,00m².

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a alteração proposta visa

corrigir equívoco verificado somente depois de aprovada a redação final da lei que

autorizou o Estado a realizar a doação ao Município de Ouro Fino, uma vez que a

área foi ampliada em razão de rerratificação em seu registro.

É  importante  salientar  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.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 1.158/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Adelmo Carneiro Leão –

Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.277/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.188/2010,  “dispõe sobre  horário  para

apreensão  de  veículos  pelo  órgão  gestor  do  trânsito  no  Estado  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a

matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve

alteração constitucional  superveniente  que propiciasse uma nova interpretação do

projeto, passamos a transcrever a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“O projeto sob comento tem o escopo de proibir os órgãos gestores do trânsito de

apreenderem  veículos  automotores,  por  motivo  de  inadimplência  ou  atraso  no

pagamento  de  multas  e  tributos,  após  as 22  horas.  Estabelece,  ainda,  que essa

proibição  não  abrange  os  veículos  que  se  enquadrarem  nas  demais  situações

passíveis  de  apreensão.  Caso  o  condutor  seja  flagrado  nessas  condições,  os

documentos  do  veículo  serão  apreendidos  e  o  condutor  ficará  de  posse  de uma

notificação oficial a ser apresentada ao órgão de trânsito, no prazo máximo de 24

horas, para que o veículo seja devidamente recolhido. A partir daí, observar-se-ão os
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trâmites normais que já constam na legislação pertinente.

Não obstante a preocupação do autor do projeto com as apreensões de veículos

realizadas após as 22 horas, o assunto refoge à competência do Estado, uma vez

que  a  proposição  estabelece  regras  de  trânsito  que  se  encartam  no  domínio

legiferante da União. A propósito, o art. 22, XI, da Constituição da República prevê a

competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.

Excepcionalmente, o Estado só poderia editar normas sobre a matéria se obtivesse

autorização expressa em lei  complementar  federal,  consoante  dispõe o  parágrafo

único  do  mencionado  art.  22  da  Carta  Magna.  Enquanto  não  ocorrer  a  dita

autorização,  fica  o  Estado  impedido  de  produzir  normas  atinentes  a  trânsito  e

transporte.

No exercício da competência legislativa que lhe é peculiar, a União editou a Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, o

qual é regulamentado pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – Contran

–, que é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. O §

1º  do  art.  1º  da  mencionada  lei  define  trânsito  como  “a  utilização  das  vias  por

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”.

A apreensão de veículo é uma das penalidades previstas no art. 256 do CTB, entre

tantas  outras,  a  ser  aplicada  pela  autoridade  de  trânsito  nos  casos  de  infrações

tipificadas na legislação específica. Há situações descritas no mencionado Código em

que a infração cometida acarreta a penalidade de suspensão do direito de dirigir; há,

ainda, situações em que o comportamento irregular do agente implica cassação da

Carteira Nacional de Habilitação ou cassação da Permissão para Dirigir. Em todos os

casos está-se diante de penalidades tipificadas em lei federal, as quais não podem

sofrer condicionamentos ou restrições pelo legislador estadual. Se a norma federal

determina a apreensão do veículo, a autoridade de trânsito deverá aplicar o comando

normativo  no  exercício  de  suas  atribuições  e  dentro  de  sua  circunscrição.

Consequentemente, não há possibilidade, pela ótica jurídica, de o Estado estabelecer

horário em que essa penalidade deverá ser aplicada pelos agentes de trânsito.

Na justificação do projeto, o autor se vale do disposto no § 5º do art. 1º do CTB,
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cujo  comando,  voltado  para  os  órgãos  e  entidades  de  trânsito,  estabelece  a

prioridade das ações de defesa da vida, nelas incluída a preservação da saúde e do

meio ambiente. Não obstante a importância do preceito para a valorização da vida, tal

comando,  por  si  só,  não tem o  condão de autorizar  o  Estado a  invadir  a  esfera

normativa da União em matéria de trânsito. Entendemos que o assunto versado no

projeto deve ser objeto de lei federal.

No  âmbito  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,  existem

inúmeras decisões que declaram a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e

distritais  relativas  a  trânsito,  por  configurar  usurpação  de  competência  legislativa

federal. Para exemplificar, mencione-se o julgamento da ADI nº 2.796-DF, publicada

no “Diário  da Justiça”  de 16/12/05, o qual  declarou a inconstitucionalidade da Lei

Distrital nº 2.959, de 2002, que dispunha sobre a apreensão e o leilão de veículos

automotores conduzidos por  pessoas sob influência de álcool,  em nível  acima do

estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro.

Igualmente,  no  julgamento  da  ADI  nº  3.055-PR,  o  STF  declarou  a

inconstitucionalidade da Lei nº 11.766, de 1997, do Estado do Paraná, a qual tornava

obrigatório a qualquer veículo automotor transitar  permanentemente com os faróis

acesos nas rodovias do Estado, impondo a pena de multa aos que descumprissem o

preceito legal”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.277/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.638/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  a  proposição  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  2.365/2008,  “dispõe sobre a

criação do Programa Adote um Leito, que visa à adoção de leitos hospitalares por
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pessoas jurídicas na rede estadual de saúde pública”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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.

Em  4/8/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende criar o Programa Adote um Leito, vinculado à

Secretaria de Estado de Saúde, o qual, nos termos do seu art. 2º, consiste na adoção

por pessoa jurídica de direito privado, nacional ou internacional, de um ou mais leitos

hospitalares  da  rede  pública  estadual.  A  referida  adoção  dar-se-á  por  meio  de

doações, em espécie ou produtos, com base no levantamento dos custos de uma

enfermaria, podendo os adotantes utilizar, para fins publicitários, os espaços interno e

externo dos prédios das unidades de saúde bem como expor sua marca em local

visível. E, ainda, em seu art. 5º, o projeto em questão autoriza as unidades de saúde

a firmar contrato de adoção, que será de, no mínimo, seis meses.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

2.365/2011, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e pela  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:

“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 Poder Executivo, estruturado como o detentor dos instrumentos
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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 nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Ademais,  é  preciso  reconhecer  que,  ao  vincular  um  programa à  Secretaria  de

Estado  de  Saúde,  a  proposição  se  insere  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.

De  fato,  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, se

encontra entre aquelas de iniciativa privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, a

Constituição do Estado, em seu art. 66, III, ‘e’, determina que é matéria de iniciativa

privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e extinção de Secretaria

de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.

Por fim, o projeto de lei  sob comento autoriza as unidades de saúde a celebrar

contrato de adoção, o que se mostra inócuo, uma vez que cabe a essas unidades

decidir,  segundo  as  circunstâncias,  sobre  a  celebração  de  contratos.  A  rigor,  a

autorização legislativa como medida necessária para legitimar atos e ações de outro

Poder tem sede constitucional e deve ser interpretada restritivamente, sob pena de

comprometer o princípio da separação dos Poderes. Outrossim, como o art. 5º do

projeto se reveste de cunho meramente autorizativo, não vincula o destinatário do

comando normativo.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na justificação da proposta,

existem vícios  de natureza constitucional  e legal  que inviabilizam a tramitação do

projeto nesta Casa.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 1.638/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.653/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Liza Prado,  o Projeto de Lei nº 1.653/2011 “estabelece

diretrizes para a publicidade de alimentos destinados às crianças e adolescentes”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  nos  termos do art.  188,  combinado com o  art.  102,  do  Regimento

Interno.
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Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

O relator apresentou requerimento, na reunião do dia 2/8/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência  à Secretaria  de  Estado de Saúde,  para  que se

manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição. Tendo em vista o transcurso

do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno,

emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado

da diligência.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende regulamentar no Estado a publicidade dirigida a

crianças  e  adolescentes  sobre  os  alimentos  e  bebidas  com  alto  teor  de  açúcar,

gordura trans e saturadas,  sódio,  bem como com baixo valor  nutritivo.  No art.  1°

define  o  que  são  tais  alimentos,  no  art.  2° regulam enta  a  propaganda  com  tais

alimentos e no art. 3° prevê as sanções para o caso  de descumprimento de suas

disposições.

Na justificação, a autora afirma que o objetivo principal da proposição é a proteção

da saúde das crianças e adolescentes, que, encontrando-se em formação, correm o

risco de desenvolver problemas de saúde irreversíveis por não terem discernimento

sobre o que é importante ou prejudicial para a sua saúde.

Apesar  de a Constituição Federal  prever,  no seu art.  24,  incisos VIII,  XII  e  XV,

respectivamente,  a  competência  concorrente  dos  Estados  para  legislar  sobre

“responsabilidade  por  danos  ao  consumidor”,  “defesa  da  saúde”  e  “proteção  da

infância e da juventude”, o que foi confirmado pela Constituição Estadual no art. 10,

inciso  XV,  alíneas  “h”,  “m”  e  “p,  a  proposição  encontra  óbices  de  natureza

constitucional e legal, conforme passaremos a demonstrar.

Em primeiro lugar, à União foi conferida a competência privativa para legislar sobre

propaganda  comercial,  de  acordo  com  o  art.  22  ,  inciso  XXIX,  da  Constituição

Federal.

Além disso, a União editou a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

Anvisa – e que, em seu art. 2°, III, estabelece que  à União, no âmbito do Sistema
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Nacional de Vigilância Sanitária, compete normatizar, controlar e fiscalizar produtos,

substâncias e serviços de interesse para a saúde. Determina, ainda, no art. 7º, incisos

III e XXVI, a competência da Anvisa para “estabelecer normas, propor, acompanhar e

executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária”  e “controlar,

fiscalizar  e  acompanhar,  sob  o  prisma  da  legislação  sanitária,  a  propaganda  e

publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária”.

No  uso  de  tal  atribuição,  portanto,  a  Anvisa  editou  a  Resolução  DC  24,  de

15/6/2010, que “dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, 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, nos termos desta

Resolução, e dá outras providências”.

A referida Resolução n° 24, em seu art. 2°, estabel ece que o regulamento tem o

“objetivo de assegurar informações indisponíveis 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”.

Observa-se pelo texto da proposição que o seu art. 1° possui conteúdo idêntico ao

do  art.  4° da  Resolução  n° 24,  de  2010,  o  que  lhe  r etira  a  inovação,  requisito

indispensável para a edição ou alteração de uma lei. Os arts. 2° e 3° da proposição,

por sua vez, como já mencionado anteriormente, por tratarem de regulamentação de

propaganda,  matéria  da  competência  privativa  da  União,  padecem  de  vício  de

inconstitucionalidade.

Sobre publicidade e propaganda, podemos mencionar que a Lei Federal n° 8.078,

de 11/9/90, denominada Código de Defesa do Consumidor – CDC –, em seu art. 6°,

incisos  III  e  IV,  preveem  como  direitos  básicos  do  consumidor  “a  informação

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os

riscos  que  apresentem”  e  “a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,
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métodos comerciais coercitivos ou desleais,  bem como contra práticas e cláusulas

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

O CDC, norma geral de observância obrigatória, no art. 37, além de proibir “toda

publicidade  enganosa  ou  abusiva”,  conceitua  o  que  seja  cada  uma  dessas

modalidades e prevê as sanções respectivas para o caso de descumprimento.

No âmbito do Estado, foi editada a Lei n° 15.982, d e 19/1/2006, que “dispõe sobre a

Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  e  dá  outras

providências”. Em seu art. 1°, essa lei prevê que “ o poder público garantirá o direito à

segurança alimentar  e nutricional  sustentável  no Estado,  em conformidade com o

disposto nesta Lei, observadas as normas do direito nacional e internacional”. Desse

modo, a lei estadual em comento confirma o entendimento da impossibilidade de o

Estado legislar sobre a matéria na forma proposta no projeto de lei em análise e da

necessidade  de  observância  das  regras  gerais  estabelecidas  pela  União  sobre  o

tema.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade

do Projeto de Lei n° 1.653/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Luiz Henrique – Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.998/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

orientação  e  o  fomento  estadual  para  divulgação,  incentivo  e  conscientização  da

importância  da  doação  de  medula  óssea,  sangue,  tecidos,  órgãos  e  dos  demais

transplantes humanos, aos alunos de ensinos fundamental e médio da rede estadual.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 9/6/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento
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Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  estabelece  que  as  escolas  da  rede  de  ensino

fundamental  e  médio  do  Estado  incluirão,  na  grade  de  matérias  curriculares,

conteúdos voltados para a orientação e conscientização da importância da doação de

órgãos, medula óssea, tecidos e dos demais transplantes entre seres humanos.

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 –, que define as

diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter,  além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda às características regionais e locais da

sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a

possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  Estados  federados,

respeitadas as imposições da norma geral.

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

importância dos atos de doação e transplante citados nele, 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 ao

disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ressaltamos,  porém,  que  o  art.  2º  do  projeto  padece  de  vício  de

inconstitucionalidade,  pois  fere  a  autonomia  do  Poder  Executivo.  É  importante
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salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das ações 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

criados ou ampliados programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o

nosso ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo e,

muitas vezes, sem a menor condição de serem implementadas, por falta de recursos.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.998/2011, com a Emenda nº1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º, renumerando-se os demais.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19/6/2002.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  objetiva  acrescentar  parágrafo único  ao  art.  1º  da  Lei  nº

14.313,  de  19/6/2002,  que isenta  beneficiários  de  terras  rurais  do  pagamento  de
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emolumentos, na forma que especifica.

A intenção do autor é explicitar, na lei citada, que os assentados beneficiados pelo

Programa  Nacional  de  Crédito  Fundiário  –  PNCF  –  estão  incluídos  entre  os

beneficiários de terras rurais isentos de emolumentos cartoriais a que se refere o art.

1º  da  referida  lei.  Na  justificação  do  projeto,  ele  afirma  que  a  proposta  está

fundamentada em razões de isonomia e busca contribuir para a consolidação social e

produtiva perseguida pela reforma agrária.

Passamos à análise da proposição.

Preliminarmente,  cumpre  informar  que a  Lei  nº  14.313,  de  2002,  apresenta,  no

“caput” do art. 1º, três possíveis beneficiários das isenções que enumera, a saber: os

beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa de reforma agrária; os

beneficiários de terras rurais obtidas por meio de assentamento promovido por órgão

ou entidade da União ou do Estado; os beneficiários de terras rurais obtidas por meio

da concessão a que se refere o inciso II  do § 3º  do art.  247 da Constituição do

Estado, que trata da concessão do domínio de área devoluta rural não superior a

50ha a quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua,

por cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a tenha tornado

produtiva.

No que se refere ao PNCF, verifica-se que se trata de um programa que oferece

condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam

comprar um imóvel rural por meio de financiamento. Tal programa é desenvolvido, em

nível nacional, pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de

Reordenamento Agrário. Esses recursos também são utilizados no desenvolvimento

da infraestrutura  necessária  para  a  produção,  a  assistência  técnica  e  a  extensão

rural. O agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter

acompanhamento técnico e o que mais for necessário para desenvolver sua atividade

de forma independente e autônoma. O financiamento pode ser tanto individual quanto

coletivo e toda a contratação se dá inteiramente nos Estados, por meio das Unidades

Técnicas Estaduais  –  UTEs  –,  que facilitam  e viabilizam o  acesso de pessoas  e

famílias aos recursos financeiros do programa.

O PNCF  possui duas linhas de financiamento de acordo com a necessidade dos
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beneficiários,  conforme  informações  extraídas  do  sítio  da  Secretaria  de

Reordenamento Agrário. A primeira é a Linha de Combate à Pobreza Rural – CPR –,

criada  para  atender  as  famílias  rurais  mais  necessitadas  e  de  baixa  renda.  Os

recursos podem ser usados para a aquisição da terra e em projetos de infraestrutura

comunitários. Nesse caso, a renda familiar anual deverá ser de até R$9.000,00, e o

patrimônio anual, inferior a R$15.000,00. A segunda é a Linha de Consolidação da

Agricultura Familiar  – CAF –, que atende agricultores que geralmente já estão na

terra,  como  os  meeiros  e  arrendatários,  ou  que  possuem  minifúndios  e  querem

aumentar sua área. Os recursos podem ser utilizados para aquisição da terra e para

investimentos  básicos,  destinados  à  estruturação  produtiva.  Nesse caso,  a  renda

familiar  anual  deverá  ser  de  até  R$15.000,00,  e  o  patrimônio  anual,  inferior  a

R$30.000,00.

Dessa maneira,  pode-se  considerar  que o  PNCF está  contemplado pela  Lei  nº

14.313, de 2002, tendo em vista que essa lei trata de beneficiários de terras rurais

obtidas por meio de programa de reforma agrária. Com efeito, o PNCF é um “conjunto

de ações que visa, por intermédio de crédito fundiário, a promoção do acesso à terra

e investimentos básicos, que permitam estruturar atividades produtivas nos imóveis

adquiridos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, instituído pela Lei

Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998”, como define o §1º, do art. 1°, do

Decreto Federal nº 6.672, de 2008.

Apontamos,  no  mesmo  sentido,  a  definição  contida  no  Relatório  do  Plano  de

Execução 2010 do PNCF,  conforme informação extraída do sítio  do  Ministério  de

Desenvolvimento Agrário: “O Programa de Crédito Fundiário integra o Plano Nacional

de  Reforma  Agrária  como  um  instrumento  de  acesso  a  terra  por  meio  de

financiamento para compra de imóveis rurais  não passíveis de desapropriação.  O

Programa também  concede  crédito  para  investimentos  básicos  e  estruturação da

unidade  produtiva,  beneficiando  trabalhadores  rurais  sem-terra,  minifundistas  e

jovens  rurais,  buscando  a  ocupação  produtiva  permanente  para  as  famílias

beneficiadas, o aumento da renda e a consequente melhoria das condições de vida

da população rural. Existem, ainda, créditos adicionais para projetos de convivência

com a seca no semiárido e para recuperação de passivos ambientais. O Programa
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Nacional de Crédito Fundiário é financiado com recursos do Fundo de Terras e da

Reforma Agrária, fundo especial de natureza contábil, criado pela Lei Complementar

N° 93,  de  4  de  fevereiro  de  1998,  tem  a  finalidade  de  financiar  programas  de

reordenamento  fundiário  e  de  assentamento  rural  e  Decreto-Lei  6.672  de  02  de

dezembro  de  2008,  destinado  ao  financiamento  parcial  do  Projeto  de  Crédito

Fundiário de Combate à Pobreza Rural, que é parte integrante do Programa”.

Por  essa razão,  a proposição não estabelece nova hipótese de isenção,  o que

representaria  ofensa  à  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. A finalidade da medida é apenas explicitar que a isenção já

prevista em lei aplicar-se-á aos assentados beneficiados pelo PNCF.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.093/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.252/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 86/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Lourenço o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 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  2.252/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Lourenço o

imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  2.000m²,  situado  na  Rua  Dr.  Heitor
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Modesto, 360, naquele Município, registrado sob o nº 17.591, a fls. 240 do Livro 3-O,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  destina  o  imóvel  ao  funcionamento  da

Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz; e o art. 2º estabelece 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.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser efetivada se

autorizada pelo Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado,  o que se encontra plenamente atendido

com a utilização a ser dada ao imóvel pelo Município de São Lourenço.

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que a

alienação do imóvel beneficiará diretamente a população desse Município, uma vez

que, com o título de propriedade do imóvel, a administração municipal poderá investir

na  manutenção  da  educação  infantil  e  do  ensino  fundamental,  com  melhores

condições para verificar o fluxo de cadastro escolar e ampliar a oferta de vagas.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.252/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz  Henrique -

Rosângela Reis.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/9/2011, as seguintes comunicações:

Da Deputada Luzia Ferreira em que notifica sua ausência do País no período de 6 a

13/9/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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Do Deputado Doutor Viana em que notifica o falecimento do Sr. Heraldo Gomes

Cruvinel, ocorrido em 17/8/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Fabiano Tolentino em que notifica o falecimento do Sr. José Lindolfo

Fagundes, ex-Vice-Prefeito de Divinópolis, ocorrido em 30/8/2011, em Divinópolis. (-

Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 8/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares

- Ivair Nogueira - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa.

Falta de Quórum

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/9/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Designação de

comissão - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Posse do Deputado

Pinduca Ferreira - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever  Lopes  -  Antônio  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio

Gomes - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 11h15min, 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 Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

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

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à solenidade de posse do Sr. Pedro Ivo Ferreira

Caminhas,  em  virtude  de  deferimento  de  sua candidatura  pelo  Supremo Tribunal

Federal.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Ivair Nogueira e Rômulo

Veneroso para, em comissão, conduzir ao Plenário o empossado, os seus familiares

e demais convidados.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Pedro Ivo Ferreira

Caminhas e Deputado Federal Leonardo Quintão.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse do Deputado Pinduca Ferreira

O Sr. Presidente – Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à leitura do termo

de posse do Sr. Pedro Ivo Ferreira Caminhas.

O Sr.  Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê:)  -  "Termo de Posse do Senhor

Pedro Ivo Ferreira Caminhas à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

eleito e diplomado para a décima sétima legislatura. Em oito de setembro de dois mil

e onze, no Palácio da Inconfidência, compareceu perante o Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o

disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Senhor Pedro Ivo Ferreira

Caminhas, eleito e diplomado na forma da lei, o qual, após prestar o compromisso
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regimental, foi empossado como efetivo pela coligação PSDB/DEM/PP, em virtude da

retificação, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do Relatório Geral de

Apuração das Eleições de 2010. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Melo, 1º-

Secretário  da  Assembleia  Legislativa,  o  presente  termo,  que  vai  assinado  pelo

empossado, pelo Presidente da Assembleia e por mim. Plenário Presidente Juscelino

Kubitschek, oito de setembro de dois mil e onze."

Seja bem-vindo, Deputado Pedro Ivo Caminhas, nosso querido Pinduca.

O Sr. Presidente – A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Pedro Ivo Ferreira Caminhas. Com a palavra, o Sr.

Pedro Ivo Ferreira Caminhas, para prestar o compromisso regimental.

O  locutor  –  Texto  do  compromisso  regimental:  "Prometo  defender  e  cumprir  as

Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e

honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro."

O Sr. Pedro Ivo Ferreira Caminhas - Eu prometo cumprir a lei.

O Sr.  Presidente –  A Presidência  convida  o Sr.  Pedro Ivo  Ferreira Caminhas  a

assinar o termo de posse que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo

1º-Secretário, Deputado Dilzon Melo.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Pinduca Ferreira.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

8/9/2011

Às 9h15min,  comparecem na Câmara Municipal  de  Frutal  os  Deputados Durval

Ângelo  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa
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a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir denúncia de violação de direitos humanos

dos Vereadores e ex-Vereadores dos Municípios de Frutal e Fronteira. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Sileide  Nunes,

Vereadora  da  Câmara  Municipal  de  Fronteira,  e  os  Srs.  José  Adão  da  Silva,

Presidente da Câmara Municipal de Frutal; Nildomar Lazaro da Silva, Presidente da

Câmara Municipal de Fronteira; José Marcelo Soares dos Santos, Daniel dos Reis

Pontes, Raidar Mamed, Samer Saroute, e Maurílio Carlos de Toledo, Vereadores da

Câmara Municipal de Fronteira; Eduardo Florêncio de Souza e João Veroldi Junior,

ex-Vereadores  de  Câmara  Municipal  de  Fronteira,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Duarte Bechir, autor

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Sargento Rodrigues.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

23/8/2011

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Adelmo Carneiro Leão,  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  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  de  ofício  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” em 13/8/2011. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

1.247/2011, em turno único, para o qual designou o Deputado Gustavo Perrella como
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relator. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  30,  1.316,  1.474,  1.509,  1.521,  1.541,  1.707  e

1.840/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com Humberto Garcia Bonamichi, técnico do time

de Ouro Fino, pela vitória na 5º Copa COE de Pouso Alegre. A Presidência recebe os

seguintes requerimentos, para apreciação posterior: dos Deputados Ulysses Gomes,

em que solicita realização de audiência pública desta Comissão, em conjunto com a

Comissão de Participação Popular, na cidade de Itajubá, com o objetivo de discutir as

políticas  públicas  de  prevenção  ao  uso  indevido  de  drogas  e  conhecer  o  Plano

Nacional  Integrado  de  Enfrentamento  ao  Crack  e  Outras  Drogas  e  o  Programa

Estadual Aliança pela Vida, e Carlin Moura, em que solicita seja formulado apelo à

Prefeita  Municipal  de  Contagem,  Marília  Campos,  para  que  sejam  viabilizados

recursos para instalação de uma academia popular na Praça Marília de Dirceu, no

mesmo  Município.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Adelmo Carneiro Leão - Fabiano

Tolentino.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/8/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares  e

Delvito  Alves,  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  da  Deputada Rosângela  Reis,  dispensa a  leitura  da  ata da  reunião
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anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento de ofício do Deputado André Quintão em que justifica a sua ausência

na  reunião  extraordinária  desta  Comissão,  em  25/8/2011.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.335,  2.339,  2.341  e  2.350/2011  (Deputado  André

Quintão); 2.338, 2.340, 2.347 e 2.349/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 2.332, 2.336,

2344 e 2.346/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.348 e 2.352/2011 (Deputado Delvito

Alves); 2.333, 2.342 e 2.343/2011 (Deputado Luiz Henrique);  2.345/2011(Deputada

Rosângela Reis); 2.334/2011(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.  As  seguintes  proposições  são

retiradas da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados mencionados entre

parênteses,  aprovados  pela  Comissão:  Projeto  de Lei  Complementar  nº  9/2011 e

Projetos de Lei nºs 514/2011 (Deputado Delvito Alves); 64, 66, 83, 315, 344, 358, 418,

419, 421, 472, 565, 588, 749, 891, 1.060, 1.336, 1.337, 1.374, 1.464/2011 (Deputada

Rosângela  Reis);  121,  409,  645,  701,  810,  829,  924,  1.059,  1.129,  1.206,  1.219,

1.228,  1.265,  1.363,  1.966/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  171,  268  e  434/2011

(Deputado André  Quintão).  É  convertido  em diligência  à  Secretaria  de  Estado de

Defesa Social - Seds - o Projeto de Lei nº 85/2011 (relator:  Cássio Soares). Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade,  em  turno  único,  do

Projeto de Lei nº 266/2011, e no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 805, 125, 276/2011,

os três últimos na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis); em

turno único, os Projetos de Lei nºs 2.112, 2.172/2011, e no 1º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  712/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  832,  91/2011,  este  na  forma do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  segundo  em  virtude  de

redistribuição); 24/2011 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Delvito Alves);

211/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 252/2011, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator:

Deputado  Cássio  Soares);  e  251/2011  (relator:  Deputado Sebastião  Costa).  Após
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discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela  antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e  pela ilegalidade,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei Complementar nº 3/2011 e dos Projetos de Lei nºs 14/2011, este com

voto  contrário  do  Deputado  André  Quintão  (relator:  Deputado Sebastião  Costa,  o

primeiro em virtude de redistribuição); 8/2011 com voto contrário do Deputado André

Quintão (relator: Deputado Cássio Soares, em virtude de redistribuição); 15/2011 com

voto contrário do Deputado André Quintão (relator: Deputado Bruno Siqueira); 294 e

299/2011  (relator:  Deputado Delvito  Alves).  Anunciada  a  votação  do  parecer,  que

conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 744/2011, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis

solicitando o adiamento da votação. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 295/2011, no

1º turno, deixa de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Delvito  Alves.  O  Deputado  Sebastião  Costa

transfere a direção dos trabalhos para o Vice-Presidente, Deputado Bruno Siqueira, e

retira-se do recinto. 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 317, 525, 443, 482, 491/2011 (relator:

Deputado  Bruno Siqueira,  os  três  últimos  em  virtude de  redistribuição);  374/2011

(relator: Deputado André Quintão); e 520/2011 (relator: Deputado Delvito Alves). Os

pareceres sobre os seguintes projetos de lei, no 1º turno, deixam de ser apreciados

em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  relatores

mencionados  entre  parênteses:  nºs  320,  371,  372,  680/2011  (Deputado  Cássio

Soares); 356/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 502/2011 (Deputada Rosângela Reis);

679/2011 (Deputado André Quintão). 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 325/2011 com a Emenda nº 1

(relator:  Deputado Delvito  Alves);  333/2011 na forma do Substitutivo  nº  1 (relator:

Deputado Cássio Soares); 348/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Bruno Siqueira); e 370/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André

Quintão). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Cássio Soares, que

conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno,
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do Projeto de Lei nº 346/2011, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Delvito Alves. É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Educação - SEE -

o Projeto de Lei  nº  354/2011.  Na fase de discussão do parecer  do relator,  Bruno

Siqueira,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 696/2011, o Presidente defere o pedido

de vista do Deputado André Quintão. 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, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 769, 1.347/2011, ambos com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:

Deputado  Cássio  Soares);  1.021/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relatora:

Deputada  Rosâgela  Reis);  1.135/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  1.719,

1.834/2011 (relator: Deputado Delvito Alves, os dois primeiros lidos pelo Deputado

Bruno Siqueira, e o último lido pela Deputada Rosângela Reis); 1.519 e 1.621/2011

(relator: Deputado André Quintão). 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  840,

913/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); 1.071, 1.131, 1.755/2011, este com o

voto  contrário  do  Deputado  André  Quintão,  1.198/2011  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira,  o último em virtude de redistribuição).  São convertidos em diligência  ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  o  Projeto  de  Lei  nº

895/2011, à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF - o Projeto de Lei nº 1.271/2011

(relator:  Deputado André Quintão);  à Secretaria de Estado de Turismo - Setur -  o

Projeto de Lei nº 1.356/2011, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru - o Projeto de Lei nº 1.569/2011, à Seds o Projeto de Lei nº

1.570/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  e  à  SES  o  Projeto  de  Lei  nº

1.694/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves,  requerimento  lido  pela  Deputada

Rosângela  Reis).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Cássio

Soares, que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 941/2011, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Rosângela Reis. Os pareceres sobre os seguintes projetos de lei deixam

de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelos
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relatores  mencionados  entre  parênteses:  nºs  1.032,  1.537/2011  (Deputado  André

Quintão);  1.096,  1.115,  1.155,  1.238,  1.258,  1.653,  1.704,  1.754/2011  (Deputada

Rosângela  Reis);  1.277,  1.476,  1.562,  1.733/2011 (Deputado  Bruno  Siqueira).  Os

pareceres sobre os seguintes projetos de lei deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prazo regimental pelos relatores mencionados entre parênteses: nºs

1.073, 1.094, 1.436,  1.638/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  1.187/2011 (Deputada

Rosângela  Reis);  e  1.635/2011  (Deputado  André  Quintão),  todos  em  virtude  de

redistribuição.  Verificada  a  inexistência  de  quórum,  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 setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 11h4min,  comparecem na Sala das Comissões os  Deputados Célio  Moreira,

Duarte Bechir e Gustavo Corrêa, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado Gustavo Corrêa,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  967/2011 (Deputado Sávio Souza Cruz),  2.025/2011

(Deputada Luzia Ferreira) e 2.094/2011 (Deputado Gustavo Corrêa), em turno único.

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 na forma do Substitutivo

nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 664/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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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

1.948/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir), 1.989/2011 (relatora: Deputada Luzia

Ferreira) e 1.996/2011 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz), que receberam 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 Célio Moreira (4), em

que  solicita  seja  realizada  reunião  extraordinária,  com  técnicos  do  Executivo,

destinada a audiência pública para realizar o monitoramento do PPAG-2008/20011;

sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária  ao

Promotor  de  Justiça  e  ao  Juiz  de  Direito  do  Município  de  Caldas;  sejam

encaminhados aos Prefeitos de Caldas, Santa Rita de Caldas e Poços de Caldas

pedidos de informações sobre as medidas tomadas em relação à proteção de animais

domésticos, tendo em vista a ocorrência de maus tratos e matança de cachorros e

gatos nesses Municípios; e seja encaminhado pedido de informações ao Secretário

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre as providências

relativas  à  solicitação  feita  em  reunião  realizada  nessa  Secretaria  em  16/5/2011,

quando se debateu a situação do lixo nuclear  produzido  pela  Usina Nuclear  INB,

localizada no Município de Caldas; André Quintão, Gustavo Valadares, Fred Costa,

Duarte Bechir e Luiz Henrique, em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública  com  a  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater  a  situação  da

população do norte do Estado e do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que sofre com a

falta  de  água para consumo humano;  Fred Costa,  em  que solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  com  as  Comissões  de  Participação  Popular  e  de

Segurança  Pública  para  debater  a  criação  da  Delegacia  de  Proteção  Animal  no

Estado e  a  aplicabilidade da Lei  Federal  nº  9.605,  de  12/2/1998.  Ato  contínuo,  o

requerimento do Deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a operação Corcel Negro II, realizada conjuntamente

pelo Ibama e os Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais e da Bahia, tem

sua votação  adiada a  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  aprovado pela

Comissão. Em seguida, são recebidos pela Presidência os seguintes requerimentos
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sem número dos Deputados Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Montes Claros para debater o impacto ambiental

causado com a construção de um condomínio residencial  na  Serra  do  Mel  pelas

empresas Patrimar e Caparaó, de Belo Horizonte, em área de preservação ambiental,

bem como o impacto ambiental causado pela transferência do lixão de Montes Claros

para a região de Mimoso, que possui três afluentes do Rio Verde Grande; Rogério

Correia,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Política

Ambiental – Copam – pedido de providências para rever a Deliberação Normativa

Copam nº 12, de 1994, que dispõe sobre a convocação e realização de audiências

públicas, com o objetivo de garantir a efetiva participação popular por meio de ampla

publicidade à convocação das audiências públicas; Célio Moreira (2), em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  atual  Sistema  de

Abastecimento  Público  de  Água  -  Rio  Manso  e  a  relação  da  Copasa  com  os

Municípios de Rio Manso e Brumadinho; e seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para

realizar estudos para a criação do Parque Estadual da Pampulha, no Município de

Belo Horizonte, e do Museu da Água e do Meio Ambiente - MAM -, a ser implantado

no interior  dessa unidade de conservação; Adelmo Carneiro Leão, em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  os  impactos  ambientais

causados  nos  Municípios  de  Sarzedo  e  Betim,  em  consequência  das  atividades

desenvolvidas no beneficiamento de subproduto siderúrgico utilizado como matéria-

prima, a lama de aciaria, pela empresa Tratamento de Resíduos Ltda – TRL –; e Délio

Malheiros, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Além Paraíba para debater a transposição do Rio Paraíba do Sul para o Sistema

Cantareira do Estado de São Paulo, em face dos possíveis impactos ambientais e

sociais  que  poderá  acarretar.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

próxima reunião ordinária, autoriza a liberação das notas taquigráficas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Sávio Souza Cruz – Duarte Bechir.
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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

1º/9/2011

Às 9h2min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

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

Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve.  Registra-se a  presença dos Deputados Luiz Carlos  Miranda e  Adelmo

Carneiro Leão (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do

Bloco Minas Sem Censura). A Presidência informa que a reunião se destina a receber

denúncia  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  de  precariedade  do

sistema socioeducativo de menores infratores do Estado, que teria resultado na morte

de, pelo menos, 30 jovens nos últimos três anos, e comunica o recebimento de ofício

da  Sra.  Marian  R.  Moreira  Lima,  Procuradora  da  República  em  Minas  Gerais,

informando que por envolver questões de direitos humanos dos moradores afetados

pela Usina Hidrelétrica de Candonga, os autos de IPCs nºs 1.22.000.000095/2010-29

e  1.22.000.000656/2010-90  foram  encaminhados  à  Procuradoria  Regional  dos

Direitos  do  Cidadão  -  PRDC,  aos  cuidados  da  Sra.  Silmara  Cristina  Goulart.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Valéria

da Silva Rodrigues, Juíza de Direito da Vara Infracional da Infância e da Juventude, e

Marilene  Cruz,  Coordenadora  Nacional  da  Pastoral  do  Menor,  e  os  Srs.  Ronaldo

Araújo  Pedron,  Subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social, representando o Sr. Lafayette Luiz Doorgal de

Andrada, Secretário; José Henrique Maria Ribeiro, Defensor Público, representando a

Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; Luiz Carlos

Rezende e  Santos,  Juiz  de  Direito  e  Coordenador  Executivo  do  Programa Novos

Rumos, representando a Desembargadora Jane Ribeiro Silva, Diretora do Centro de

Estudos da Magistratura da Amagis; Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça

de Defesa da Infância e Juventude Infracional; Alexandre Paulo Canella, Presidente

do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas

Gerais;  Lucas  Rolla,  Promotor  de  Justiça  de  Defesa  da  Infância  e  Juventude

Infracional, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
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palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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 os requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (7) em que solicita sejam encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde de

Belo Horizonte, à Comissão Municipal de Nefrologia e Transplante de Belo Horizonte,

ao  Grupo  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte  e  ao  Hospital  Felício  Rocho  as  notas

taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedidos de informações

sobre:  I  -  a  apuração  interna  acerca  das  denúncias  de  mortes  decorrentes  de

transplantes efetuados pelo Dr. José Maria Gross Figueiró, bem como a respeito da

dupla cobrança por transplantes efetuados pelo Dr.  Walter  Antônio Pereira; II  -  as

razões  pelas  quais  os  médicos  mencionados  continuam  atuando  nas  instituições

hospitalares acima indicadas, apesar de denúncias sobre condutas antiéticas desses

profissionais; sejam encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG e ao Ouvidor de

Polícia pedidos de informações sobre a ocorrência, em 2011, por qualquer motivo, de

incursões de policiais militares à Rua Nações Unidas, nº 119, Barreiro de Cima, onde

reside o Sr. Roosewelt Alexandre Monteiro, ex-interno da Ceresp-Gameleira; sejam

encaminhados ao Ministro da Saúde as notas taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária

desta Comissão e pedidos de providências para averiguar as denúncias de violação,

pela Prefeitura de Belo Horizonte, dos direitos humanos de doentes renais crônicos e

para garantir da vida dos pacientes que realizam diálise, por meio da pronta aplicação

da RDC-154 da Anvisa, de 2004; sejam encaminhadas à Sra. Josely Ramos Pontes,

Promotora de Justiça de Defesa da Saúde da 2ª Promotoria de Belo Horizonte, e ao

Conselho Regional de Medicina as notas taquigráficas acima citadas, com pedido de

informações  a  esse  Conselho  sobre  punições  aplicadas  aos  médicos José Maria

Gross Figueiró, por mortes ocorridas durante transplantes, e Walter Antônio Pereira,

por dupla cobrança em transplantes; seja encaminhada ao Presidente desta Casa

manifestação  de  aplauso  por  haver  negociado  com  as  famílias  Abreu  e  Hilário,
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durante a ocupação das instalações da Assembleia, e por ter propiciado a negociação

entre integrantes dessas famílias e o Executivo, por meio de audiência com o Vice-

Governador  do  Estado,  em  busca  de  uma  solução  acerca  do  pagamento  da

indenização, cuja obrigatoriedade já foi determinada judicialmente; seja encaminhada

às  famílias  Abreu  e  Hilário  manifestação  de  aplauso,  por  meio  de  seus

representantes, por sua postura firme em defesa de seus direitos, ao ocuparem as

instalações da Assembleia de forma ordeira e pacífica,  reivindicando uma reunião

com o governo do Estado; seja encaminhada manifestação de repúdio às atividades

da Secretaria-Geral da Mesa e da Gerência-Geral de Polícia Legislativa por tratarem

inadequadamente os membros das famílias Abreu e Hilário no recinto desta Casa,

quando realizaram manifestação ordeira e pacífica. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Antônio  Carlos  Arantes  e  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

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

Carlos  Arantes,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 1.260/2011, em 1º turno, para o qual designou

relator o Deputado Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  1.386  e  1.387/2011.  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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - João Vítor Xavier - Rômulo Veneroso.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

1º/9/2011

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os

direitos humanos e cidadania. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Andréa Cristina Ribeiro, Vice-Diretora da Escola Municipal

Professor  Wanclever  Pacheco,  de  Contagem;  e  os  Srs.  Lindomar  Gomes;  Márcio

Amaral Soares, Presidente da Casa dos Movimentos Populares; José de Souza Lima

Filho, Secretário Municipal de Direitos e Cidadania de Contagem, que são convidados

a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos alunos da Escola Municipal

Professor  Wanclever  Pacheco  e  da  Escola  Estadual  Maria  de  Sales,  ambas  de

Contagem. O Presidente na condição de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

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

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

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

1º/9/2011

Às 17h19min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria

Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a 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  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  João  Leite  e

Sargento  Rodrigues  (1)  e  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (2),  cujos  conteúdos

serão mantidos em sigilo por determinação da Presidência. 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 setembro de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.624/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Água  Limpa,  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 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 1.624/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Água Limpa, com sede no Município de Porto Firme, entidade de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  difundir  o  civismo  e  a  prática

desportiva.
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Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente o

futebol, além de competir em todas as modalidades amadoristas especializadas.

Assim, a Associação Esportiva Água Limpa promove o estreitamento do vínculo de

união e solidariedade entre seus associados e com a comunidade, contribuindo para

o desenvolvimento de uma relação harmônica entre os moradores da região.

Isso posto, consideramos meritória  a iniciativa de outorgar à referida entidade o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.624/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.068/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Unidos Via da Serra Futebol Clube, com

sede no Município de Brumadinho.

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 2.068/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Unidos Via da Serra Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a difusão de atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol, e participa de competições esportivas em todas as modalidades amadoras

especializadas,  inclusive  o  futebol  feminino,  nos  termos  da  legislação  desportiva

vigente.
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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.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à Associação Unidos Via

da Serra Futebol Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.068/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.100/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer de Inhapim - Napci -,

com sede no Município de Inhapim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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 2.100/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo  de  Apoio  aos  Portadores  de  Câncer  de  Inhapim -  Napci  -,  com sede  no

Município de Inhapim.

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.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1o do art. 17 veda a

remuneração de seus Diretores,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes; e o art. 36 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,

sediada  preferencialmente  no  Município  de  Inhapim  e  registrada  no  Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.100/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.119/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de utilidade pública a  Casa Assistencial  Ílé  Asé Ode Ígbo,  com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  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 2.119/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa Assistencial Ílé Asé Ode Ígbo, com sede no Município de Uberlândia.
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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. 6º, § 2º, que as

atividades de seus Diretores e Associados não serão remuneradas; e, no art. 9º, § 2º,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.119/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.127/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

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

de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.127/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Guarany Esporte Clube de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
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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. 65, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

asilos e entidades filantrópicas; e, no art. 75, que as atividades de seus Diretores não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.127/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Adelmo Carneiro Leão –

Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 72/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Santa Bárbara.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.134/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual  Professora  Nhanita  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio
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localizada na Praça Santo Amaro, nº 1.322, Distrito de Brumal, no Município de Santa

Bárbara.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.134/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.146/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Bamburral, com sede

no Município de Jaboticatubas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  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 2.146/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  dos Moradores de Bamburral,  com sede no Município de

Jaboticatubas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados  ou  instituidores  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  26,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.146/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.147/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Gênesis - Associação dos Moradores do Bairro Washington Pires,

com sede no Município de Ibirité.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  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 2.147/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Gênesis  -  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Washington  Pires,  com  sede  no

Município de Ibirité.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 30 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.147/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Adelmo  Carneiro  Leão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.149/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista – Anda –,

com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.149/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista – Anda –, com sede no Município de

Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  19  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros  Fiscais  e  associados;  e  o  art.  33

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal no 9.790, de 1999
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– que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –, que tenha,

de preferência, o mesmo objeto social da Associação dissolvida.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.149/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.167/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Unidos de Grota Funda, com sede no

Município de São Francisco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  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 2.167/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Unidos de Grota Funda, com sede no Município de São

Francisco.

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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Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 42 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, para ser aplicado na mesma finalidade da Associação dissolvida;

e o art. 43 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

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 adequá-

lo à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.167/2011 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 Unidos de

Grota Funda, com sede no Município de São Francisco.”.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.175/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  do  Município  de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.175/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Agricultores Familiares do Município de Muzambinho, com sede no

Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  17,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere existente no Município de Muzambinho; e, no art. 22, que as atividades de

seus diretores e conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.175/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.194/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Clube Lavapés – Acel

–, com sede no Município de Nova Resende.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011  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
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O Projeto de Lei nº 2.194/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Esporte Clube Lavapés – Acel –, com sede no Município de

Nova Resende.

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.  43,  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; e, no art. 44, que as atividades de seus

diretores, conselheiros e associados não serão 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 2.194/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.210/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores Córrego Barra

da Boaventura - ACMBBV -, com sede no Município de Frei Gaspar.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011  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 2.210/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores Córrego Barra da Boaventura - ACMBBV -,

com sede no Município de Frei Gaspar.

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. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 determina 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 2.210/2011.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.079/2011

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 o Lar Frederico Ozanam, com sede no Município

de Ribeirão Vermelho.

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  2.079/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Lar

Frederico  Ozanam,  com  sede  no  Município  de  Ribeirão  Vermelho,  obra  unida  à

Sociedade de São Vicente de Paulo, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo prestar assistência social de forma caritativa.

Com esse propósito, a instituição oferece assistência médica ambulatorial e asilar,

fornecendo medicamentos aos necessitados; mantém estabelecimento destinado a

abrigar  pessoas  idosas  em  condições  precárias  de  saúde  física  e  mental,

proporcionando-lhes  assistência  material,  moral,  intelectual,  social  e  afetiva,  em

condições de liberdade e dignidade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar Frederico

Ozanam,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.079/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.906/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  1.906/2011,  de  autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Quilombola  Morro  de  Santo  Antônio  –

AQMSANTO –, com sede no Município de Itabira, 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 1.906/2011

Declara de utilidade pública a Associação Quilombola Morro de Santo Antônio –

AQMSANTO –, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Quilombola Morro de

Santo Antônio – AQMSANTO –, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Dalmo Ribeiro Silva
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/9/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

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

Ivair Nogueira - Entrega de placa - Palavras do Sr.  Luís de Mello Champalimaud -

Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira.

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 das atas das

reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Ivair Nogueira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  a  homenagear  a  Empresa de Cimentos Liz

pelos 35 anos de inauguração de sua fábrica nos Municípios de Vespasiano e Lagoa

Santa.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  para  tomar  assento  à  Mesa  a  Exma.  Sra.  Dorothea

Werneck,  Secretária  de  Estado de Desenvolvimento  Econômico de Minas Gerais,

representando o  Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  e  os  os  Exmos.  Srs.

André Sopas de Mello Bandeira, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte; Carlos Murta,
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Prefeito Municipal de Vespasiano; Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa;

Vereador  Newton  Fonseca  Carvalho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Vespasiano;  Fernando  Meira  Ribeiro  Dias,  Presidente  da  Câmara  Portuguesa  de

Comércio no Brasil - Minas Gerais -; Aguinaldo Diniz Filho, Presidente interino e Vice-

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e Presidente da

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; Sérgio Barroso, Secretário

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo;  Luís  de  Mello  Champalimaud,  Presidente  do

Conselho de Administração da Empresa de Cimentos Liz; e Deputado Ivair Nogueira,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  da  Exma.  Sra.  Ilce  Rocha,

liderança política da região de Vespasiano; dos Exmos. Srs. Geraldo Magela, José

Winston e Altair Sebastião de Souza, Vereadores de Vespasiano; das Exmas. Sras.

Ana Ferreira e Adriana Lara, Vereadoras de Vespasiano; dos Exmos. Srs. Washington

Luiz,  Presidente do CDL de Vespasiano;  Carlos Santos Amorim Júnior,  Diretor  de

Relações Externas da ABNT; José Cláudio Junqueira, Presidente da Feam; Oswaldo

Borges, Presidente da Codemig; José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos

Advogados de Minas Gerais; da Exma. Sra. Edite Nassif, Presidente da Subseção da

OAB de Vespasiano; e dos Exmos. Srs. Ilmar Bastos Santos, Assessor Especial da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  e Werner

Cançado Rohlfs, Vice-Presidente de Comunicação Social do Sindicato da Indústria da

Construção Civil no Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado  pelo  Coral  Municipal  Lia  Viana,  de  Vespasiano,  acompanhado  do

tecladista Alexandre Orlandi Zupo, da trompetista Adriana Pimentel, do saxofonista

Roberto Júnior e solo de Márcia Alves e Reginaldo Alves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, meu amigo, jovem e talentoso político, Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que
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deu  origem  a  esta  homenagem;  Exma.  Sra.  Dorothea  Werneck,  Secretária  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, neste ato representando o Exmo. Sr.

Governador  Antonio  Anastasia;  Sr.  Luís  de  Mello  Champalimaud,  Presidente  do

Conselho de Administração da Empresa de Cimentos Liz; Sr. André Sopas de Mello

Bandeira, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte; Sr. Carlos Murta, Prefeito Municipal

de  Vespasiano;  Vereador  Newton  Fonseca  Carvalho,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Vespasiano; Sr.  Fernando Meira Ribeiro Dias, Presidente da Câmara

Portuguesa  de  Comércio  no  Brasil  em  Minas  Gerais;  Sr.  Aguinaldo  Diniz  Filho,

Presidente interino e Vice-Presidente do Sistema de Federação das Indústrias  de

Minas  Gerais  e  Presidente  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  Têxtil  e  de

Confecção; senhoras e senhores.

Minas  Gerais  vive  hoje  um  grande  momento.  Antes  de  iniciar  o  meu

pronunciamento,  não poderia  deixar  de fazer  referência  a esse jovem e talentoso

político, Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta justa

homenagem  à  Cimentos  Liz.  Digo  isso  porque  Minas  Gerais  está  vivendo  um

momento  muito  importante,  que  começou  com  ex-Governador  e  Senador  Aécio

Neves  e  agora  está  tendo  continuidade  com  o  Governador  Antonio  Augusto

Anastasia, tendo ao seu lado um companheiro nosso desta Casa, o Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho. Hoje está à frente dos destinos de Minas Gerais, do Parlamento

mineiro esse jovem Deputado Dinis Pinheiro. Falo isso porque o Brasil deposita uma

confiança muito grande na juventude. Acreditamos que a política pode mudar, a cada

dia, para melhorar este país, e tenho certeza, Deputado Dinis Pinheiro, de que V. Exa.

tem uma incumbência muito grande, ao lado dos demais políticos, de dar a Minas

Gerais todo esse futuro melhor - e o Estado já o tem -, mas que será um futuro ainda

muito melhor.

É com grande satisfação que, como membro deste Parlamento, me uno a todos

aqueles que celebram nesta solenidade os 35 anos de existência da Empresa de

Cimentos  Liz.  É  mais  do  que justa  e  merecida  a homenagem que hoje  estamos

realizando, por tudo que essa empresa tem feito para o desenvolvimento do Estado,

particularmente para os Municípios de Lagoa Santa e Vespasiano.

Congratulamo-nos  com  toda  a  diretoria  da  instituição,  principalmente  com  o
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Presidente  do  seu conselho de administração,  Luís  de  Mello  Champalimaud,  que

herdou de seu saudoso pai o empreendedorismo, a visão de futuro e o pioneirismo no

campo da indústria cimenteira. Instalada nos dois Municípios da Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte  em  1976,  a  empresa  vem  desde  então  se  expandindo,

modernizando-se, buscando novas tecnologias, sempre com o objetivo de oferecer

produtos  de  qualidade  para  o  mercado  da  construção  civil.  Vem  também,

paralelamente, gerando emprego e renda para centenas de famílias, impostos para o

Estado  e  os  referidos  Municípios  e  estimulando  outros  segmentos  econômicos

vinculados a suas atividades de pesquisa, produção e comercialização.

Quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais toma a iniciativa de homenagear

uma empresa como a Cimentos Liz, ela o faz para destacar os bons exemplos de

contribuição para o  desenvolvimento econômico do Estado.  Esta  Casa tem, entre

suas muitas atribuições, a de zelar direta ou indiretamente pelas atividades indutoras

de crescimento e, principalmente, de benefícios para o conjunto da população.

Nesse sentido, ela tem também o papel de estar atenta a todas as questões que lhe

trazem os diversos segmentos da população, seja em audiências públicas, seja em

visitas às comunidades, seja por solicitações diretas a cada um dos parlamentares.

Uma  dessas  questões  diz  respeito  ao  grande  desafio  que  têm  as  indústrias  de

transformação  instaladas  em  ambientes  urbanos:  a  de  promoverem  o

desenvolvimento  em  convivência  harmônica  com  os  cidadãos.  Estamos  fazendo

estas  observações  para  compartilhar  com  os  dirigentes  da  Cimentos  Liz  uma

preocupação  que  nos  tem  chegado  por  meio  de  moradores  de  Lagoa  Santa  e

Vespasiano: a de que, apesar dos reconhecidos esforços da empresa para controlar a

emissão de partículas poluentes, ainda não se teria alcançado um nível de eficiência

capaz de garantir  a melhor qualidade do meio ambiente. Temos certeza de que a

empresa envidará todos os esforços para sanar os problemas que lhe dizem respeito

e  de  que continuará  contribuindo para  o  nosso desenvolvimento  socioeconômico,

dentro  do  indispensável  princípio  da  sustentabilidade.  Parabenizamos  todos  os

dirigentes, funcionários e colaboradores que fazem parte da história dessa instituição,

desejando-lhe novos sucessos, novas conquistas, em sintonia com as aspirações do

povo mineiro.
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Registro  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  fazemos  esta  homenagem  e

acompanhamos todas as ações da Cimentos Liz e de outras cimenteiras na busca de

alternativas e novos equipamentos para haver mais ar puro em Vespasiano e Lagoa

Santa,  tenho  acompanhado  a  nossa  amiga  Margarete  Gelmini,  moradora  de

Vespasiano  que  luta  ao  lado  dos  outros  moradores,  buscando  o  diálogo  e  o

entendimento para encontrar alternativas para uma qualidade de vida melhor para os

moradores de Lagoa Santa e Vespasiano.

Quero  dar  um  testemunho.  Tive  o  privilégio  de  conhecer  o  Sr.  Champalimaud,

quando,  anos  atrás,  ele  já  buscava  investir,  dentro  do  espírito  de  trazer  para

Vespasiano uma melhor qualidade de vida. O saudoso Champalimaud tinha no Brasil

a  sua  segunda  terra  natal.  Ele  gostava  principalmente  de  Minas  Gerais  e  dos

Municípios de Lagoa Santa e Vespasiano. Margarete, tenho de dar esse testemunho

da sua luta,  sempre  consciente,  fazendo  com que se  abrissem as portas  para  o

diálogo e para haver melhorias. Carlos Murta, Prefeito de Vespasiano, contava-me

que chegou há 35 anos nesse Município, a pedido do ex-Governador Hélio Garcia,

que o levou para ser gerente da Caixa Econômica.

Mal sabia ele que chegaria a gerente da Caixa Econômica Estadual e que ocuparia

o cargo de Prefeito do Município de Vespasiano pela quarta vez. O Prefeito Carlos

Murta conheceu a história de perto e sabe de todo o seu encaminhamento.

Minas Gerais  é um Estado muito feliz.  Feliz  porque,  há 35 anos,  Betim teve a

oportunidade  de  receber  a  Fiat  Automóveis,  uma  grande  empresa  que,  como  a

Cimento  Liz,  não  só  gerou  empregos,  mas  também  receita  e  desenvolvimento.

Oswaldo Borges, você também tem caminhado nessa mesma linha de atuação, ao

lado do Governador, sempre buscando novos investimentos para Minas Gerais, para

tornar o Estado cada vez mais respeitado e capacitado a atender principalmente às

reivindicações das comunidades que não são poucas e que merecem todo o nosso

apoio.

Sinto-me muito feliz de estar aqui como coautor desse requerimento, ao lado do

grande Deputado Dinis Pinheiro, e trazer o nosso grande abraço ao Presidente da

Cimentos Liz. Parabéns pelos 35 anos. Confiamos na Cimentos Liz e esperamos que

ela  tenha  um  futuro  ainda  melhor,  para  que possa contribuir,  ainda  mais,  com  a
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geração de emprego e renda, neste momento em que o Brasil vive o maior “boom” de

desenvolvimento  habitacional.  Todos  sabemos  que  por  causa  disso  serão  gastos

muitos sacos de cimento. A receita também vai aumentar, por isso devemos unir o útil

ao  agradável  para  que  tenhamos  melhor  qualidade  de  vida.  Torcemos  pelo

crescimento da Cimentos Liz,  porque ela merece todo o  nosso respeito e toda a

nossa admiração. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará a entrega

ao Sr. Luís de Mello Champalimaud, Presidente do Conselho de Administração da

Empresa  de  Cimentos  Liz,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser

entregue contém os seguintes dizeres:  “A Empresa de Cimentos Liz,  fundada em

1976,  então  chamada  Soeicom  S.A.  é  resultado  do  grande  projeto  de  vida  do

empresário português Sr.  Antônio de Sommer Champalimaud. Ano após ano, vem

conquistando o respeito nos mercados nacional e internacional, por sua capacidade

de  inovação  e  por  sua  preocupação  com  o  desenvolvimento  sustentável.  A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o importante papel

que a Cimentos Liz exerce na indústria brasileira, tem o prazer de prestar-lhe esta

homenagem, na passagem de seus 35 anos de muito trabalho e grandes vitórias”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o querido amigo Deputado Ivair Nogueira

para nos acompanhar neste instante. Gostaria muito que essa entrega fosse feita lá

na frente, mas, infelizmente, o futebol me impossibilitou de fazer isso.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Luís de Mello Champalimaud

Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Dinis Pinheiro; Exma.

Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,

representando o Governador Anastasia; Exmos. Srs. André Sopas de Mello Bandeira,

Cônsul  de  Portugal  em  Belo  Horizonte;  Carlos  Murta,  Prefeito  Municipal  de

Vespasiano; Vereador Newton Fonseca Carvalho, Presidente da Câmara Municipal

de Vespasiano; Aguinaldo Diniz Filho, Presidente interino da Fiemg e Presidente da
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Associação Brasileira da  Indústria  Têxtil  e  de  Confecção;  Rogério  Avelar,  Prefeito

Municipal  de  Lagoa  Santa;  Sérgio  Barroso,  Secretário  Extraordinário  da  Copa;

Deputado  Ivair  Nogueira,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento a todos os presentes,

autoridades,  comunidades  vizinhas,  colaboradores,  fornecedores,  clientes  e

imprensa, que muito nos honram com sua presença e companhia neste momento

histórico para a Empresa de Cimentos Liz.

Em 1982, meu falecido pai, António de Sommer Champalimaud, teve a honra de ser

homenageado por esta Casa, recebendo o título estadual de cidadão honorário das

mãos  do  então  Governador,  Francelino  Pereira,  mediante  de  requerimento  do

Deputado José Bonifácio Filho. Essa é mais uma prova de que somos bem-vindos e

queridos em Minas Gerais desde há muito tempo, bem como é a prova de que Minas

Gerais é muito acolhedora. Agora temos o privilégio de retornar a esta Casa para

comemorarmos juntos os 35 anos da nossa empresa no Estado de Minas Gerais.

Muito  me enaltece  poder  compartilhar  este  momento  com  aqueles  que  foram  os

principais responsáveis pelo respeito e solidez atribuídos à Empresa de Cimentos Liz.

Por isso recebam os meus mais sinceros agradecimentos.

A Cimentos Liz completou, no dia 24 de junho, 35 anos, e eu não poderia deixar de

mencionar  um  pouco  da  construção  da  história  da  nossa  empresa  e  da  sua

contribuição no processo do desenvolvimento socioeconômico regional das cidades

de Vespasiano e Lagoa Santa.

Na década de 20, época em que se inicia a história da Cimento Liz, o meu tio-avô,

Sr. Henrique Araújo de Sommer, fundou a fábrica de cimento Maceira-Liz, próximo de

Leiria, em Portugal. A construção dessa fábrica foi um marco e uma etapa decisiva

para a introdução da tecnologia moderna de fornos rotativos no processo fabril da

indústria cimenteira portuguesa. Ao entrar em operação, em 1923, a qualidade do

cimento Liz produzido na fábrica de Maceira-Liz ganhou a confiança do mercado e se

afirmou  com  um  enorme  sucesso,  conquistando  praticamente  todo  o  mercado

nacional. Por um longo período, meu tio-avô desenvolveu a trajetória de sucesso das

empresas que havia construído e, ao lado dele, estava meu pai, António de Sommer

Champalimaud, que, após o falecimento do tio, em 1942, assumiu a presidência da



712
____________________________________________________________________________

Empresa de Cimentos de Leiria – ECL – e passou a conduzir os negócios.

O  empreendedorismo  estava  na  veia  da  família  e,  depois  de  construir  quatro

fábricas de cimento em Angola e Moçambique, assegurando o pleno abastecimento

desses  mercados,  viramo-nos  naturalmente  para  o  Brasil,  já  que  para  nós,

portugueses, o Brasil  foi,  é e será sempre uma extensão natural  da nossa pátria,

onde nenhum português se sente estrangeiro. Da mesma forma o povo brasileiro

sente-se em casa quando está em Portugal.

Naquela altura, nos idos de 1968, meu pai passou cerca de três meses no Brasil,

para sentir e viver o pulsar deste país. Estava a começar a época que mais tarde se

apelidou de “milagre econômico brasileiro”, e meu pai convenceu-se de que o Brasil

era um mercado com enorme potencial, em que a Empresa de Cimentos de Leiria

deveria apostar.  Os primeiros passos desse investimento foram concretizados logo

em 1969, quando iniciamos a busca por jazidas de calcário, junto de vias logísticas

para a construção de uma grande fábrica e, após cerca de um ano a pesquisar e a

visitar jazidas, meu pai escolheu Minas Gerais, mais propriamente os Municípios de

Lagoa Santa e Vespasiano, para a instalação da maior fábrica das Américas, que à

época se chamou Soeicom S.A. e que, em 2007, recebeu o nome de Empresa de

Cimentos  Liz,  com  os  padrões  ambientais  e  de  qualidade  de  produção  mais

avançados da época. E aqui registro o acerto de meu pai em ter escolhido não só o

Brasil, como também o Estado de Minas Gerais, para investir e dedicar 35 anos da

sua vida de trabalho.

Em 1976,  inauguramos a fábrica,  e  as  atividades  da Cimentos Liz marcaram o

desenvolvimento  econômico  da  região  e  atraíram  novos  investimentos  industriais

para ambas as cidades, transformando-as, anos depois, em um dos principais polos

fabris do Estado de Minas Gerais.

O  pioneirismo  sempre  foi  a  marca  da  Empresa  de  Cimentos  Liz  e,  logo  na

construção, instalamos um filtro eletrostático, que era um sistema de despoeiramento

de última geração.

Em  2005,  meu  pai  nos  deixou  a  missão de  continuarmos  seu  projeto  de  vida.

Apesar de sua ausência, a Empresa de Cimentos Liz iniciou uma nova era, pautada

na experiência de um grande empreendedor que soube administrar seus negócios
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com extrema sabedoria. Para mim, restou o aprendizado e a incumbência de manter

a  Empresa  de Cimentos  Liz  dentro  dos  padrões  da  excelência  empresarial  e  da

competitividade  no  mercado  cimenteiro.  Uma  das  primeiras  iniciativas  foi  a

modernização da fábrica, com foco no desenvolvimento sustentável. A expansão do

parque  industrial  permitiu  que  o  adequássemos  aos  padrões  de  excelência,  de

tecnologia e de melhores práticas mundiais em sustentabilidade ambiental, além do

respeito à comunidade e de promoção do desenvolvimento econômico. Várias outras

medidas  foram tomadas como forma de trazer  melhorias  na área ambiental  e  na

satisfação de nossas comunidades vizinhas, com a aquisição de um novo filtro de

mangas para substituir o filtro eletrostático, que estava obsoleto. Note-se que o atual

filtro é o maior equipamento com tecnologia de baixa pressão já instalado em uma

fábrica de cimento brasileira.

O resultado dos  trabalhos  permitiram  que a  Cimentos  Liz  acumulasse  algumas

conquistas que a colocariam como uma empresa responsável e preocupada com as

ações  sociais  e  ambientais.  Entre  essas  conquistas,  posso  citar  as  certificações

emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, como o selo de

Marca de Conformidade para todos os produtos fabricados por nós, o selo ISO 9001,

atestando a satisfação dos clientes e a qualidade dos nossos produtos. Em 2006,

recebemos o selo ISO 14001, que certificou o desempenho ambiental da empresa. E

neste ano conquistamos o selo OHSAS 18001, voltado para o Sistema de Gestão de

Saúde e Segurança Ocupacional. Outro feito importante para a Empresa de Cimentos

Liz  aconteceu  em  2006,  quando  passamos  a  integrar  o  Conselho  Mundial  de

Negócios  para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  World  Business  Council  for

Sustainable Development - WBCSD -, ao lado de outras 200 empresas, sendo 24

delas as principais cimenteiras do mundo.

Agora,  tenho  a  honra  e  a  felicidade  de  lhes  anunciar,  em  primeira  mão,  que

finalmente o novo moinho roda - Gilson, ele já produz, não é? - já produz cimento. É o

maior moinho vertical de cimento das Américas e da Europa. Existem três moinhos

iguais a esse, e apenas um maior, na Ásia. Isso elevará consideravelmente nossa

capacidade  produtiva  para  cerca  de  3  milhões  de  tons  de  cimento-ano,  com  um

investimento de cerca de US$100.000.000,00 e inestimável apoio dos amigos, dos
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clientes, dos fornecedores e também do BDMG.

Além dos investimentos voltados para o meio ambiente, a Cimentos Liz sempre

investiu  no  desenvolvimento  de  programas  e  projetos  com  as  comunidades  do

entorno da fábrica e da mineração, tendo como princípios a geração de trabalho e

renda,  a  capacitação  profissional  e  a  promoção  humana  e  ambiental.  Como  os

senhores  e  as  senhoras  puderam  constatar,  a  Empresa  de  Cimentos  Liz  é  um

empreendimento de sucesso que continua sendo respeitado, admirado e almejado

por muitos de nossos públicos. Cientes da importância da Cimentos Liz no processo

de transformação social, estamos, ao longo desses 35 anos, estabelecendo relações,

aperfeiçoando  processos,  investindo  em  novas  tecnologias  e  superando  desafios

rumo à sustentabilidade e à inteligência organizacional.

Para  mim,  esta  solenidade  é  mais  do  que  a  comemoração  de  aniversário  da

empresa, é um momento muito emocionante e muito gratificante pela amizade que

nos mostra a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que nos honra com esse

gesto. Ficamos honrados, mas ficamos com mais peso nas costas, para não faltar ao

voto de confiança que os senhores nos deram. Muito obrigado.

Quero aproveitar  para agradecer  a  todos  os brasileiros,  ao  povo mineiro e,  em

especial,  aos moradores de  Vespasiano e  Lagoa Santa,  que nos  receberam com

muito carinho e solidariedade, o que comprova o estigma de que Minas Gerais é um

Estado hospitaleiro.

Obrigado  a  todos:  governo,  prefeitos,  autoridades,  comunidade,  colaboradores,

clientes  e  fornecedores  que  acreditaram  em  nossos  propósitos  e  deixaram  que

fizéssemos de Minas Gerais e do Brasil a nossa casa.

Gostaria  agora  de  fazer  um  pequeno  aparte  e  responder  ao  Deputado  Ivair

Nogueira. Entendo que nos fez um desafio, e a nossa casa está aberta para quem

quiser ir ver. Agradecemos que nos digam como podemos melhorar. Ele dizia que a

legislação ambiental,  em termos de partículas  emitidas pelas  chaminés, no nosso

caso, coincineração, limita-nos a 75mg por normal metro cúbico. Penso que estamos

a emitir abaixo de 9mg por normal metro cúbico. Com isso ainda não estou satisfeito,

Sr. Deputado. Há muita coisa que fazer, mas ganhamos tempo. Gostaria de convidar

quem quiser para ir lá e nos dizer como podemos melhorar. O nosso objetivo não é
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incomodar, pelo contrário, é agradar. Muito obrigado, Srs. Deputados.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir novamente o Coral Municipal Lia

Viana,  de  Vespasiano,  que  apresentará  as  seguintes  músicas:  “Hino  de  Minas

Gerais”, de José Duduca de Moraes, adaptada da valsa italiana “Vieni sul Mar”; “Ó

Abre  Alas”,  de  Chiquinha  Gonzaga;  e  “Hino  do  Grupo  da  Terceira  Idade  de

Vespasiano”, de Denyse Venturini. A apresentação contará com o acompanhamento

do tecladista Alexandre Orlandi Zupo, sob a regência da maestrina Márcia Alves, com

solo de Reginaldo Alves e Márcia Alves.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu

origem  a  esta  homenagem.  Registro  o  talento,  a  capacidade  e  a  seriedade  do

Deputado Ivair, que tem desenhado uma bela história na Casa dos mineiros e das

mineiras. Registro com muita alegria a presença da Exma. Sra. Dorothea Werneck,

Secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, neste ato representando

o Exmo. Sr. Governador Antonio Anastasia. Quero cumprimentar o Sr. Luís de Mello

Champalimaud, Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Cimentos

Liz. É uma alegria muito grande recepcioná-lo. Quero saudar o Exmo. Sr. André de

Mello  Bandeira,  Consul  de  Portugal  em  Belo  Horizonte.  Gostaria  também  de

cumprimentar  o  Vereador  Newton  Fonseca  Carvalho,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Vespasiano; o Dr. Fernando Meira Ribeiro Dias, Presidente da Câmara

Portuguesa de Comércio no Brasil - Minas Gerais; o querido amigo Aguinaldo Diniz,

Presidente interino e Vice-Presidente da Fiemg e Presidente da Associação Brasileira

da  Indústria  Têxtil  e  de  Confecção;  Exmo.  Sr.  Sérgio  Barroso,  Secretário

Extraordinário da Copa, querido amigo; Exmo. Sr. Rogério Avelar, Prefeito de Lagoa

Santa, grande Prefeito, extraordinário administrador. Reconheço em você, Rogério,

qualidades imensuráveis. Você tem realizado um trabalho que ultrapassa as fronteiras
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de Lagoa Santa. Parabéns, Rogério! Quero ainda cumprimentar o Sr. Carlos Murta,

Prefeito de Vespasiano, que há anos e anos percorre a estrada da vida pública com

muita dedicação; o Deputado Adelmo Carneiro, que ficou sensibilizado, como pude

observar  atentamente.  Eu  também  fiquei,  Adelmo.  Quando  se  depara  com  a

presença, o canto e o encantamento desse coral, certamente nosso coração fica mais

sensibilizado, mais tolerante, em paz. É muito bom presenciarmos, mais uma vez, a

beleza desse coral. Aproveito a oportunidade para, em nome de uma fraterna amiga,

D. Irene, xará de minha mãe, abraçar carinhosamente cada membro desse belíssimo

coral. A Casa de Minas, a Casa do povo sente-se muito feliz, muito feliz mesmo em

recepcionar esse coral, que nos traz muito contentamento.

Quero, na pessoa da amiga Ilce Rocha e do amigo Duda, carinhosamente assim

conhecido, cumprimentar todos os senhores e as senhoras aqui presentes nesta data

tão solene. Aliás, são muitas as celebrações que poderíamos fazer neste instante; até

eu particularmente, porque Vespasiano tem participado ativamente da minha modesta

vida pública. Há anos e anos, mantemos uma relação muito forte, e eu devoto um

carinho  e  uma  perene  gratidão  à  comunidade  de  Vespasiano.  Por  último,  quero

também registrar o companheirismo e a amizade de Lagoa Santa, nessa modesta

caminhada. Fico feliz em recebê-los aqui, esse povo bondoso, esse povo amigo, leal,

trabalhador.  O  Champalimaud  tem  participado  ativamente  deste  momento  de

engradecimento, de prosperidade e de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

A história da Empresa de Cimentos Liz, em Minas Gerais, é, inegavelmente, uma

história de sucesso. Tendo apenas 35 anos de existência, a empresa ocupa posição

destacada em sua área de atuação, com reflexos positivos em todo o Estado,  no

Brasil e no mundo. Para dar uma ideia, bastaria citar que ela possui a maior unidade

de produção integrada de cimento do Estado; ou que tem o terceiro maior forno do

País; ou ainda que é dona do maior filtro de mangas com tecnologia de baixa pressão

instalado em fábrica brasileira de cimentos, filtro esse, aliás, querido Champalimaud,

em cuja instalação tivemos a satisfação de colaborar. Eu, de forma muito pessoal,

tenho acompanhado sua luta e atuação sempre ponderada e obediente a uma visão

de futuro que valoriza a coletividade e a solidariedade.

A comunidade foi muito feliz, empreendedora e participativa, e abro um parentêse
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para dizer da felicidade que Vespasiano tem ofertado permanentemente ao homem

público Dinis Pinheiro. Por obra de Vespasiano e por obra de Dona Irene, há 15 anos,

a minha Chefe de Gabinete,  Margarete,  aqui  tem me ajudado sempre com muito

alento, com muita alegria e, acima de tudo, com muito amor à terra natal.  Isso é

importante.  Tudo que se  faz  na  vida  deve ser  feito  com amor,  e  é  assim  que a

Margarete defende a sua terra natal. É dessa forma, Champalimaud, que teremos a

oportunidade de construir uma cidade melhor e um Estado melhor para todos nós.

Tenho de registrar o espírito cívico sempre demonstrado pela empresa, pelos seus

Diretores  aqui  presentes,  pelos  seus  colaboradores,  pelos  seus  funcionários,  de

forma  espontânea,  participando,  debatendo,  ouvindo  críticas  e  apresentando

sugestões, mas sempre com a melhor das intenções. Por isso, tem em vista o bem da

coletividade e a ajuda mútua, tivemos a oportunidade de, dando um grande passo,

efetivar  a  implantação  desse  filtro,  que  realmente  foi  um  grande  avanço  para  a

empresa, tão conceituada em Vespasiano, Lagoa Santa e todo o Estado de Minas

Gerais.

A grandeza da empresa que estamos homenageando não se resume apenas a

suas instalações, sua capacidade produtiva e sua posição no mercado: ela se deve

também a uma série de outros fatores, vinculados a suas relações com os clientes, os

fornecedores,  os  colaboradores,  os  funcionários  e  a  comunidade  em  que  está

inserida. Para comprovar essa afirmativa, basta lembrar que ela é a única cimenteira

brasileira a possuir os quatro zelos de certificação emitidos pela Associação Brasileira

de Normas Técnicas. Suas ações focadas na sustentabilidade também lhe valeram o

reconhecimento internacional, levando-a a integrar o Conselho Mundial de Negócios

para  o  Desenvolvimento  Sustentável  e  a  se  associar  ao  Projeto  Iniciativa  de

Sustentabilidade do Cimento, ao lado de outras 200 empresas.

Ressaltam-se, entre os fatores que têm garantido à Cimentos Liz essa posição de

vanguarda,  a  eficiência  de  seu  atendimento  e  a  preocupação  constante  com  a

qualidade, razão pela qual está sempre à frente no emprego das mais avançadas

tecnologias,  com  vistas  ao  aprimoramento  de  seus  produtos.  Minas  Gerais

reconhece, ao promover esta reunião especial,  a contribuição que a Cimentos Liz

trouxe  ao  seu  desenvolvimento,  particularmente  ao  dos  dois  Municípios  em  está
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instalada, os quais foram fortemente impulsionados por ela. Desde a inauguração da

fábrica,  em  1976,  querida  amiga  Ilce  Rocha,  Lagoa  Santa  e  Vespasiano

experimentaram  um  desenvolvimento  econômico  pujante  e  se  transformaram  em

cidades  importantes  para  a  economia do nosso querido  Estado de Minas Gerais.

Além de se beneficiarem com os impostos, os empregos e o efeito multiplicador em

outros segmentos econômicos, esses Municípios têm na Cimentos Liz uma parceira

fundamental  na  implementação  de  seus  projetos  de  desenvolvimento,  vinculados

principalmente às áreas da educação, da cultura, da capacitação profissional e da

geração de renda.

Esta homenagem que prestamos à Cimentos Liz é mais do que um reconhecimento

à  atuação  da  empresa  ao  longo  de  35  anos,  sempre  procurando  aperfeiçoar-se

tecnologicamente  e  buscando  reduzir  os  impactos  ambientais  inerentes  à  sua

atividade.  É  também,  senhoras  e  senhores,  uma conclamação  a  que  a  empresa

persista  nessa  diretriz,  em  consonância  com  os  objetivos  empresariais  de  seus

acionistas  e  parceiros,  mas,  sobretudo,  com o  interesse maior  da  população das

cidades  em  que  está  instalada,  seja  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento

econômico e social, seja no que diz respeito à preservação da saúde. Para alcançar

tais  objetivos,  a  Cimentos  Liz  e  a  populações  de Vespasiano  e  de  Lagoa Santa

sabem que terão em nós um aliado permanente e vigilante, disposto a empreender

todos  os  esforços  necessários  e  a  percorrer  todos  os  caminhos  disponíveis  para

ultrapassar as dificuldades. Afinal, nós, parlamentares, somos empregados do povo e

não podemos nos furtar jamais a ouvir seus anseios e a eles procurar atender.

Lembremo-nos, por fim, de que essa empresa tem um lastro de pioneirismo, solidez

e liderança construído por um dos mais respeitados grupos industriais portugueses,

comandado  durante  muitos  anos  pelo  empreendedor  Antônio  Champalimaud.

Seguindo seu exemplo  e  seus  passos,  Luís  Champalimaud é  hoje  Presidente  do

Conselho de Administração da Cimentos Liz e seu acionista majoritário, tendo ao seu

lado um quadro competente de Diretores e um corpo de funcionários eficientes  e

qualificados.

Ao Presidente Luís Champalimaud, aos demais dirigentes e funcionários, a todas as

pessoas envolvidas com a história da Cimentos Liz – aproveito a oportunidade para
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agradecer a participação sempre sábia e ponderada do Dr. Ilmar Bastos -, nossos

parabéns  pelos  35  anos  de  existência  e  de  expressiva  participação  na  vida  dos

mineiros e das mineiras. Muito obrigado. Que Deus continue iluminando essa grande

empresa e esse grande povo na construção de um destino de grandeza e de justiça

social, um belo destino! 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 ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a

seguinte  ordem do dia:  (-  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada na  edição  de

13/9/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

João Vítor Xavier, Ulysses Gomes e Célio Moreira (substituindo o Deputado Doutor

Viana, por indicação do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Ulysses Gomes,  dispensa a leitura da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Zezé  Perrella,  Senador,  agradecendo  o

encaminhamento  de  nota  técnica  elaborada  por  esta  Comissão  sobre  a  dívida

contraída  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  com  a  União;  e  relatório  da  Diretoria  do

Iplemg contendo a prestação de contas referente ao exercício de 2010; e de ofícios

dos  Srs.  José  Pereira  da  Silva,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério da Integração Nacional (substituto), e Luis André Muniz, Superintendente

de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional  de Águas,

publicados no “Diário do Legislativo” de 18/8/2011. O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:
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Projetos de Lei nºs 765/2011 (Deputado Doutor Viana) e 955/2011 (Deputado Romel

Anízio), no 1º turno. Suspende-se a reunião. Às 14h23min, são reabertos os trabalhos

com a presença dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor

Xavier  e  Ulysses  Gomes.  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  330  e

858/2011 (relator:  Deputado Gustavo Perrella);  1.211/2011 (relator:  Deputado João

Vítor  Xavier)  e  2.111/2011  (relator:  Deputado  Ulisses  Gomes,  em  virtude  de

redistribuição) na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  765  e  955/2011  (relator:  Deputado  Ulysses

Gomes,  em  virtude  de  redistribuição);  1.012/2011  (relator:  Deputado  João  Vítor

Xavier)  e  1.024/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio);  1.069/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; e 1.119/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); e o parecer pela rejeição do Projeto de Lei

nº  1.120/2011  (relator:  Deputado  Zé  Maia).  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Doutor Viana. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação das

Emendas nºs 6, 7 e 8 na forma das Subemendas nºs 1, e pela rejeição da Emenda nº

9,  apresentadas  ao Projeto  de  Lei  Complementar  nº  8/2011,  no  1º  turno  (relator:

Deputado Zé Maia). O Presidente declara a prejudicialidade da Proposta de Emenda

nº  1,  apresentada  ao  projeto  pelo  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  razão  de

emenda  idêntica  apresentada  em  Plenário.  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº

687/2011,  no 1º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado João Vítor Xavier. O Projeto de Lei nº 88/2011 é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Perrella,

aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº 797/2011 é convertido em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais, atendendo-se a requerimento do relator, Deputado Doutor

Viana, 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Ulisses

Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, em tramitação nesta Casa; e Antônio Júlio

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  obter  esclarecimentos  sobre  as

mensagens enviadas a esta Casa pelo Governador do Estado concedendo regime

especial de tributação a segmentos econômicos. 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, 31 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues – Romel Anízio –

Antônio Júlio.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

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

Antônio  Júlio,  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 deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios  da  Sra.  Maria  Edwirges  Madeira,  Superintendente  da  Infraero,  prestando

informações relativas a requerimento desta Comissão em que solicita providências

em relação à crescente movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de

Tancredo  Neves;  e  dos  Srs.  Carlos  Alberto  Rebello,  Diretor  de  Regulação  de

Emissores BM&Bovespa S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, respondendo

a requerimento desta Comissão em que solicita seja encaminhada cópia das notas

taquigráficas  da  reunião  realizada  em  7/7/2011;  Manuel  Maurício  Gonçalves,

Presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina,  parabenizando  a  Assembleia
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Legislativa pela reunião realizada em 17/8/2011, em que foi discutida a decisão da

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça que impede as entidades

médicas  de  se  manifestarem  sobre  questões  relacionadas  aos  planos  de  saúde;

Marcelo Lopes Cançado e José Avimar Lino da Silva, respectivamente Presidente e

Diretor  Financeiro  da Associação de Ginecologistas  e Obstetras  de  Minas Gerais,

solicitando aos membros desta Comissão e da Comissão de Saúde,  bem como a

todos  os  Deputados  Estaduais,  o  empenho  junto  aos  Deputados  Federais  e

Senadores  para  que seja  aprovado  o  Projeto  de  Lei  nº  3.466/2011,  que  prevê  a

implantação de valor da CBHPM como remuneração mínima do médico que trabalhe

para  os  planos  de  saúde.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 723/2011, no 1º turno (Deputado Carlos Henrique); 1.732/2011, no

1º turno (Deputada Liza Prado); 1.647/2011, no 1º turno (Deputado Duilio de Castro);

e avoca para si a relatoria dos Projetos de Lei nºs 1.023, 1.113, 1.716 e 1.912/2011,

no 1º  turno.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 447/2011 (relator:

Deputado Délio Malheiros) com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição

e Justiça, e 3, 4, 5, que apresenta; 721/2011 (relator: Deputado Duilio de Castro, em

virtude de redistribuição) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça;

778/2011  (relator:  Carlos  Henrique);  847  e  1.063/2011  (relator:  Deputado  Antônio

Júlio); 991/2011 (relator: Deputado Carlos Henrique) e 1.327/2011 (relator: Deputado

Duilio de Castro), ambos na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça. A seguir, é aprovado o parecer pela rejeição do Projeto de

Lei nº 1.728/2011, no 1º turno (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  1.309/2011.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 461/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (6) em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública para discutir  a eventual  necessidade de retirada de

pelo menos 498 antenas de telefonia celular instaladas irregularmente em terrenos da

Capital;  e  para  discutir  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pelas  instituições

bancárias,  tendo  em  vista  o  aumento  vertiginoso  do  número  de  reclamações  de

clientes registradas junto ao Banco Central, no primeiro semestre do corrente ano; em

que  solicita  seja  formulado  votos  de  congratulações  com  o  Sr.  Jaubert  Carneiro

Jacques, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, por

ter sido promovido a Desembargador; em que solicita seja encaminhada cópia das

notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão à  Comissão de

Valores  Mobiliários  a  fim  de  que  possa  informar  aos  acionistas  da  empresa  TIM

Celular S.A os problemas a que seus consumidores estão sendo submetidos; em que

solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública  conjunta  com a  Comissão de

Saúde para discutir a situação em que se encontram os médicos em face dos valores

pagos  pelos  planos  de  saúde  pelos  procedimentos  e  consultas  realizados  aos

usuários  dos  convênios;  e  da  Deputada  Liza  Prado  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado às empresas prestadoras de serviços no Estado pedido de informações

sobre os procedimentos a que estão obrigadas nos termos da Lei Federal nº 12.007,

de  2009,  para  que  se  verifique  se  essas  obrigações  estão  sendo  cumpridas,

especificamente  no  que  diz  respeito  à  informação  ao  consumidor  sobre  dados

relativos à quitação de seus débitos;  e em que solicita  seja encaminhado à Anac

pedido de informações sobre o reajuste das tarifas e a criação futura de qualquer

nova tarifa; e dos Deputados Délio Malheiros, Liza Prado, Duilio de Castro, Antônio

Júlio  e Carlos  Henrique em que solicitam seja formulado apelo  aos  membros  da

bancada  mineira  no  Senado  Federal  e  na  Câmara  dos  Deputados  para  que  se

empenhem na aprovação do Projeto de Lei nº 3.466/2004, que prevê a implantação

do valor de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que

trata da remuneração mínima do médico que trabalhe com plano de saúde. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a



724
____________________________________________________________________________

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Carlos Henrique – Liza Prado – Duilio de Castro.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

8/9/2011

Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir, Sargento Rodrigues 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 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  que  esta  Comissão  foi  convidada  pela  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social, para participar de reunião de audiência pública, a ser

realizada no Teatro desta Casa, às 14 horas, no dia 14/9/2011, com a finalidade de

efetuar  o  monitoramento  do  PPAG-2008-2011.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.906/2011. 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 Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre violação de direitos

humanos,  tendo  em  vista  a  carga  horária  humilhante  e  degradante  imposta  aos

bombeiros militares do 5º Pelotão da 1ª Cia. do 9º BBM Lavras; seja realizada reunião

de audiência pública para obter esclarecimentos sobre violação do devido processo

legal, tendo em vista a transferência de policiais do Grupamento de Ações Táticas

Especiais  –  Gate  -,  sem  a  observância  do  ato  administrativo,  bem  como  sobre

denúncias de improbidade administrativa cometida pelo Tenente-Coronel PM Marcelo
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Vladmir Correa e pelo Major PM Ledvan Salgado Cotta; Rogério Correia (2) em que

solicita  seja encaminhado ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com

relação ao "monitoramento" do Sind-UTE, flagrado por esse Deputado no dia 6 de

setembro, nas mediações do Sindicato, bem como para abertura de inquérito diante

da  recusa do Comandante-Geral  da  PMMG em  remeter  ao  local  uma viatura  da

corporação;  em  que  solicita  seja  realizada  visita  desta  Comissão à  Ouvidoria  de

Polícia  para  acompanhar  esse  Deputado  e  os  sindicalistas  José  Luiz  e  Beatriz

Cerqueira,  que apresentarão denúncia  de  "monitoramento" e  intimidação feita  por

agentes não identificados,  em carro com placa descaracterizada;  Durval  Ângelo e

Duarte Bechir (8) em que solicitam seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil

pedido  de  providências  para  a  abertura  de  procedimento  relativo  ao  Delegado

Regional Hélio Lisse Júnior, que teria ordenado ao investigador de nome Rogério que

requisitasse informações sobre reunião desta Comissão no Município de Frutal, em

pleno período de ocorrência dela, em clara ilegalidade e intimidação das atividades

do  Poder  Legislativo  Estadual,  e  solicita  seja  encaminhado  ao  referido  Delegado

pedido de informação sobre se o envio do agente Rogério à reunião foi realizado a

pedido  de  Ministério  Público  de  Frutal;  sejam  encaminhados  à  Corregedoria  da

Secretaria  de Defesa Social  as  notas  taquigráficas da  45ª  Reunião  Extraordinária

desta  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncias  de

participação  de  Agentes  Penitenciários  na  prática  de  tortura  física  e  psicológica,

incluindo  agressões,  xingamentos,  uso  indevido  de  algemas,  negação ao  uso de

medicamentos, bem como outras formas de maus-tratos, cujas vítimas teriam sido os

Vereadores  do  Município  de  Fronteira,  presos  por  ordem  judicial  em  Frutal  e

transferidos para Uberaba, e solicita seja pedida à Secretaria de Estado de Defesa

Social a suspensão preventiva das atividades do Diretor do Presídio de Frutal e do

Agente  Penitenciário  Leandro,  que  foram  citados  nominalmente  por  suposto

envolvimento  nos  atos  supramencionados;  sejam  encaminhados  à  Promotoria  de

Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público da Comarca de Frutal as notas

taquigráficas acima citadas e pedidos de providências para a apuração de denúncias

de violação de direitos humanos dos Vereadores do Município de Fronteira, presos

por  ordem  judicial,  a  pedido  do  Ministério  Público,  no  presídio  de  Frutal,  e  para
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averiguação de denúncia de superlotação e insalubridade na unidade prisional desse

Município; sejam encaminhados à Comissão de Defesa dos Direitos e Prerrogativas

da  Seccional  de  Minas  Gerais  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  as  notas

taquigráficas acima citadas e pedido de providências para apuração das denúncias

de  obstrução  ao  trabalho  do  advogado  apresentadas  nesta  reunião;  sejam

encaminhados  ao Conselho  Nacional  de  Justiça  e  à  Corregedoria  do  Tribunal  de

Justiça as notas taquigráficas acima citadas e pedido de providências para apuração

de denúncia de irregularidades na conduta do Juiz da Comarca de Frutal, Elton Pupo

Nogueira, entre as quais obstrução do trabalho de advogados; sejam encaminhados

ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público

Estadual as referidas notas taquigráficas e pedido de providências para apuração de

denúncias  de  atuação  irregular  dos  Promotores,  no  caso  dos  Vereadores  do

Município  de  Fronteira  presos,  a  pedido  do  Ministério  Público,  e  no  caso de um

adolescente  de  nome  Gabriel  que  teria  ficado  acautelado  no  Presídio  de  Frutal

acorrentado, com algemas presas em uma de suas pernas; Durval Ângelo (4) em que

solicita sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social as

notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  realizada  em

1/9/2011  com  pedido  de  providências  para  que  seja  inserido  no  Programa  de

Proteção  a  Defensores  de  Direitos  Humanos  em  Minas  Gerais  o  Agente  de

Segurança  Socioeducativo  Marcelo  Dugulin  Correa  de  Castro,  do  Centro

Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida (Montes Claros), tendo em vista seu relato

de ameaças sofridas em seu local de trabalho em decorrência do exercício de suas

funções;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  apuração  de  denúncias  sobre  atos  de  assédio  moral  contra

Agentes Socioeducativos nas instituições em que trabalham, a exemplo do ocorrido

com Marcelo Dugulin Correa de Castro, do Centro Socioeducativo supracitado e com

Guadalupe Cristina Braz Ferreira, do Centro de Reeducação Social São Gerônimo

(Bairro Horto, em Belo Horizonte), e para que sejam tomadas as medidas em caso de

comprovação  dos  fatos  relatados,  incluindo  processos  administrativos  e

afastamentos, e solicita sejam encaminhados os trechos das notas taquigráficas da

43ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 1º/9/2011, em que constem
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as intervenções dos citados Agentes Socioeducativos; seja encaminhado à Secretaria

de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  pedido  de  providências  para

inclusão  de  Beatriz  da  Silva  Cerqueira  e  José  Luiz  Rodrigues,  respectivamente,

Coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais -

SindUTE-MG - e Diretor Estadual do SindUTE-MG no programa de proteção dessa

secretaria,  tendo em vista denúncia de que esses membros do sindicato têm sido

monitorados  e  seguidos  dia  e  noite,  possivelmente  por  policiais  à  paisana;  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido

de providências para verificar as possibilidades de viabilizar proteção, por meio da

Polícia Federal, a Stella Pacheco Pimenta, servidora efetiva do Tribunal de Contas de

Minas Gerais e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores desse Tribunal,  a qual

está sofrendo ameaças de morte, em decorrência de ser testemunha em processo

criminal, relacionado a um incêndio no referido Tribunal; e é rejeitado o requerimento

do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja adiada a votação dos requerimentos

apresentados  pelo  Deputado  Durval  Ângelo  solicitando  sejam  encaminhados  à

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedidos de providências

para a inclusão de Beatriz da Silva Cerqueira e José Luiz Rodrigues no Programa de

Proteção  e  para  viabilizar  a  proteção  da  Sra.  Stella  Pacheco  Pimenta,  acima

mencionados. 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 setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.710/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

objetivo declarar  de utilidade pública o Centro  Hípico Sapucaí  de  Minas Gerais  –

CHS-MG –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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  1.710/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Hípico Sapucaí de Minas Gerais – CHS-MG –, com sede no Município de Santa Rita

do  Sapucaí,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

escopo promover a reabilitação e a educação de pessoas com deficiência por meio

da prática da equoterapia.

Com esse propósito, a instituição estabelece parceria com outras entidades para

troca de informação, capacitação de recursos e adoção de técnicas e metodologias

voltadas  para o  aperfeiçoamento  de  seu trabalho;  promove a inserção social  das

pessoas com deficiência; incentiva a prática do esporte hípico e a formação de novos

valores para competições; mantém escola de equitação para treinamento de todos os

interessados;  fomenta  eventos  relacionados  com  provas  equestres;  estimula  a

convivência e o lazer de seus associados, familiares e visitantes; realiza atividades

assistenciais.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao CHS-MG o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.710/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.094/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais com sede

no Município de Além Paraíba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 2.094/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Protetora dos Animais com sede no Município de Além Paraíba, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a proteção e a defesa dos animais.

Com esse propósito,  a instituição organiza abrigos com assistência veterinária e

hospitalar, inclusive para animais abandonados; impede abusos, maus-tratos e atos

de crueldade contra os bichos, buscando a punição de seus autores nos termos da

legislação  vigente;  confere  prêmios  a  pessoas  que  se  distinguirem  por  atos  ou

inventos destinados à proteção dos animais; promove campanhas educativas para a

conscientização da comunidade da importância do respeito e da compaixão para com

os bichos; promove a adoção de animais abandonados.

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  realizado  pela  Associação  Protetora  dos  Animais,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.094/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 723/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O  projeto  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n.º  2.725/2008,  regulamenta  os  Serviços  de

Atendimento ao Consumidor no Estado de Minas Gerais.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  qual  a  proposição  foi  remetida,  para

análise  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 7, que apresentou.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 1.412/ 2011, 1.416/2011 e 1.428/2011,

por disporem de matéria similar, a saber: serviços de atendimento ao consumidor do

Estado de Minas Gerais.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  o  propósito  de  regulamentar  os  Serviços  de  Atendimento  ao

Consumidor, também conhecidos como SACs, no âmbito do Estado. Os SACs são

serviços telefônicos com a  finalidade de atender  às demandas dos consumidores

referentes  a  informação,  reclamação,  cancelamento  de  contrato,  solicitação,

suspensão ou cancelamento do serviço.

Os Projetos de Lei nºs 1.412/2011, 1.416/2011 e 1.428/2011, anexadas ao projeto,

são resultantes de desarquivamento de projetos de lei que tramitaram nesta Casa em

legislatura anterior, respectivamente os Projetos de Lei nºs 4.710/2010, 5.071/2010 e

2.920/2008, que dispõem sobre matéria similar. Seus conteúdos estão, em grande

medida, previstos no projeto em análise.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. A Comissão evidenciou que a

proposição trata da matéria de forma abrangente, mas ressaltou a necessidade de

definir o conceito e o objetivo do SAC, além de estabelecer as penalidades cabíveis

em caso de descumprimento da lei. Esclareceu que a demanda por esses serviços de

atendimento é cada vez maior nas modernas relações de consumo, mas também que

tais  serviços  geram  inúmeros  problemas  e  grande  insatisfação,  em  função  da

despersonalização do consumidor,  que assume posição extremamente  vulnerável.

Para  corrigir  vícios  de  natureza  jurídico-constitucional,  bem  como  aperfeiçoar  a

técnica  legislativa,  a  Comissão  apresentou  as  Emendas  nºs  1  a  7,  que  visam  à

especificação  da  abrangência  e  do  objetivo  do  SAC,  em  função  da  competência
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federal; à supressão ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, excluindo detalhamentos

impróprios para o texto legal ou unificando dispositivos; à clarificação do objetivo de

assegurar um atendimento adequado ao consumidor por parte do atendente do SAC,

para  não  configurar  ato  legislativo  sobre  a  profissão  dos  operadores  de

“telemarketing”,  que  foge  à  competência  estadual;  ao  aprimoramento  da  técnica

legislativa  e  à  adequação  das  penalidades  ao  art.  56  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor  –  CDC.  O Supremo Tribunal  Federal  –  STF –,  jurisprudencialmente,

determinou que lei estadual não pode interferir nas relações contratuais entre o poder

concedente e o concessionário do serviço público.

No  que  tange  ao  mérito  do  projeto  cumpre  informar  que  a  proposição  guarda

relação direta com a Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art.

4º do CDC. Além dos princípios que devem reger essa política, são de relevância os

instrumentos para sua execução, tratados de forma consistente no corpo do projeto.

De  fato,  o  projeto  procura  proteger  o  elo  mais  fraco  da  economia,  ou  seja  o

consumidor,  conferindo-lhe  meios  de  defesa  adequados  e  configurando-se

efetivamente em instrumento de tutela de seus interesses.

Adicionalmente,  o  projeto  atende  determinação  do  CDC,  instituindo  ação

governamental concreta que visa a proteger efetivamente o consumidor. É ônus do

Estado a ação efetiva no mercado, com o intuito de regulá-lo,  e o projeto elimina

distorções, tratando com zelo, qualidade e segurança o atendimento ao consumidor,

resolvendo a questão relativa a queixas, tentativas de resolução, orientação e devida

apreciação dos casos concretos, bem como prevendo a adoção de medidas cabíveis,

se for o caso. De fato, como bem ressaltou o parecer da Comissão de Constituição e

Justiça, a contratação de serviços pela via telefônica, embora confortável  para as

partes envolvidas, gera uma espécie de despersonalização do fornecedor, razão pela

qual a ação estatal se impõe, a fim de garantir o equilíbrio nas relações de consumo.

Ademais,  o  projeto  aponta  para  a  busca  de  uma  harmonia  nas  relações  de

consumo,  entre  os  interesses  dos  consumidores  e  fornecedores,  harmonia  não

apenas fundada no tratamento das partes envolvidas, como também na adoção de

parâmetros de ordem prática, no que diz respeito aos SACs. Tais parâmetros, como o

tempo  de  60  segundos  para  as  concessionárias  e  de  45  segundos  para  as
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instituições  financeiras  e  administradores de  cartão,  bem como a  manutenção de

gravações das ligações para o SAC, por exemplo, criam condições de acessibilidade

à  informação  e  melhoria  da  qualidade  do  atendimento,  além  de  viabilizar  o

acompanhamento de demandas, bem como a resolução e o cancelamento destas.

Finalmente,  sabendo-se  que  hodiernamente  o  conceito  de  qualidade  não  diz

respeito apenas à adequação às normas que regem a fabricação de determinado

produto ou a prestação de um determinado serviço, mas principalmente à satisfação

dos consumidores, tem-se que cabe às próprias empresas o zelo pela qualidade, até

para assegurar seu próprio crescimento.

Assim sendo, o projeto com as Emendas nºs 1 a 7 apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, suplementa a proteção emanada pelo CDC. Esta Comissão

entende,  além  disso,  que  as  medidas  sugeridas  pela  proposição  em  tela  são

carregadas de relevante significado social, razão pela qual o projeto deve prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 723/2011, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Liza  Prado,  Presidente  -  Carlos  Henrique,  relator  -  Délio  Malheiros  -  Duilio  de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a gratuidade de taxas de estacionamento em hospitais e demais centros de saúde

para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e socorro de pacientes em

casos de emergência.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu 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
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termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  dispõe  sobre  a  mencionada  gratuidade  de  taxas  de

estacionamento em hospitais e centros de saúde, em casos de urgência.

Segundo o autor, a proposição “visa sanear uma grande injustiça perpetrada contra

os  pacientes  de  hospitais  e  outros  centros  de  saúde.  Não  raro  (...)  pacientes

necessitando  de  atendimento  de  urgência  são  constrangidos  a  pagar  taxas  de

estacionamento para poder chegar à entrada desses estabelecimentos”. O autor cita

um estabelecimento “que tem uma guarita de estacionamento muito antes da entrada

do hospital, que, além de distante, é em um íngreme aclive. (...) Gestantes prestes a

dar à luz foram desembarcadas nas guaritas de estacionamento, tendo de caminhar

até a entrada de maternidade para poder receber o socorro”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, em sua forma original,

é inconstitucional. Segundo ela, “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”.  Ela  entendeu  que  uma

proposta dessa natureza poderia ser aprovada apenas em relação à cobrança pela

utilização  de  estacionamentos  dos  hospitais  e  centros  de  saúde  geridos  pela

administração pública  estadual,  visto  que se insere  no  espectro  de  competências

desta Casa Legislativa dispor sobre a utilização dos bens de domínio público. Nesse

sentido, apresentou o Substitutivo nº 1. Quanto a esse aperfeiçoamento, seguimos

esse entendimento.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o art.102,  inciso IV  do Regimento Interno,  constatamos que a proposição merece

prosperar.

De fato,  a  Constituição Federal,  no  art.  170,  ao  tratar  dos  princípios  gerais  da

atividade econômica, estabelece que a ordem econômica tem por fim assegurar a

todos  existência  digna,  observando,  entre  outros,  o  princípio  da  defesa  do

consumidor. O paciente, além de cidadão, não deixa de ser também um consumidor

que não está sendo atendido a contento.
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Ademais,  a  Constituição  Cidadã  alberga  vários  princípios  que  balizam  nossa

fundamentação,  como,  por  exemplo,  os  valores  sociais  da  livre  iniciativa  e  a

dignidade  da  pessoa  humana.  Não  é  admissível  que  a  atividade  econômica  do

estacionamento prevaleça mesmo em se tratando de casos de urgência, acarretando

risco à saúde do paciente.

Destarte, e conforme a mencionada e ampla justificação apresentada pelo autor,

entendemos que a proposição é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.601/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado, relatora – Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 634/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 634/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

dá  denominação  à  rodovia  que  menciona,  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 634/2011

Dá denominação à Rodovia 900-AMG-1530, que liga o entroncamento da BR-491

ao Município de Juruaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada José Marques de Moraes a Rodovia 900-AMG-1530, que

liga o entroncamento da BR-491 ao Município de Juruaia.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 677/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  677/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que

denomina Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a rodovia que menciona, 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 677/2011

Dá denominação à Rodovia AMG-900-3215, que liga o Município de Serranópolis

de Minas ao Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a Rodovia AMG-900-3215,

que liga o Município de Serranópolis de Minas ao Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 678/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 678/2011, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, que dá

denominação à rodovia que menciona, 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 678/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-610 que liga o Município de Pedra

Azul ao Município de Mata Verde.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Pedro Dias do Nascimento o trecho da Rodovia LMG-610

que liga o Município de Pedra Azul ao Município de Mata Verde.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 970/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 970/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que

dá denominação à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de Coromandel

ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados, 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 970/2011

Dá denominação à Rodovia LMG-738, que liga o entroncamento da MG-188 ao

Distrito de Santa Rosa dos Dourados, no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada 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.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.185/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.185/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, que dá a

denominação de Paulo Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o Município de



737
____________________________________________________________________________

Moeda à BR-040, 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 1.185/2011

Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-825,  que  liga  o  Município  de  Moeda  ao

entroncamento da BR-040, no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Paulo Alves do Carmo a Rodovia LMG-825, que liga o

Município de Moeda ao entroncamento da BR-040, no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.645/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.645/2011, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, que dá

denominação ao trecho da Rodovia MG-190, compreendido entre as BRs-365 e 352,

na interligação dos Municípios de Romaria, Monte Carmelo e Abadia dos Dourados,

foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1 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 1.645/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o entroncamento da BR-

352, no Município de Abadia dos Dourados, com o entroncamento da BR-365, no

Município de Romaria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica denominado Deputado Camilo Machado o trecho da Rodovia MG-190

que liga o entroncamento da BR-352, no Município de Abadia dos Dourados, com o

entroncamento da BR-365, no Município de Romaria.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/9/2011, as seguinte comunicações:

Da Bancada do PMDB em que notifica que esse Partido não integra mais o Bloco

Minas sem Censura. (- Ciente. Publique-se.)

Da Bancada do PMDB em que notifica a indicação do Deputado Antônio Júlio para

Líder dessa Bancada. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Pompílio  Canavez  em  que  notifica  sua  indicação  para  Líder  da

Minoria. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Rogério Correia em notifica sua indicação para Líder do PT. (- Ciente.

Publique-se.)

- O Sr. Presidente proferiu na 70ª Reunião Ordinária, em 13/9/2011, as seguintes

palavras:

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do desligamento do PMDB do

Bloco Minas sem Censura, o referido Bloco fica extinto, nos termos do § 6º do art. 71

do  Regimento  Interno,  uma vez  que  deixa  de  ser  atingido  o  número  mínimo  de

parlamentares para existência de bloco parlamentar.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Presidência dos Deputados Carlos Mosconi e Tenente Lúcio

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

Correspondência:  Mensagem  nº  108/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.390/2011), do Governador do Estado - Ofício nº 2/2011 (encaminhando o Projeto de

Lei  nº  2.391/2011),  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofício  nº  2/2011

(informando  a  retificação  do  Relatório  Geral  de  Apuração  das  Eleições  de  2010,

alterando-se o resultado dos eleitos e suplentes ao cargo de Deputado Estadual na

circunscrição  de  Minas  Gerais,  em  face  do  deferimento  da  candidatura  de  Athos

Avelino Pereira - PPS - pelo Tribunal Superior Eleitoral), do Presidente do Tribunal

Regional  Eleitoral  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.392 a 2.430/2011 - Requerimentos nºs 1.458 a

1.535/2011 -  Requerimentos da Comissão de Minas e Energia,  da Deputada Ana

Maria Resende e dos Deputados Délio Malheiros, Duilio de Castro, Fred Costa (5),

Neilando Pimenta e Fred Costa (7), Sargento Rodrigues, Carlin Moura, Celinho do

Sinttrocel,  Luiz  Henrique,  Bruno  Siqueira,  Hely  Tarqüínio,  Gustavo  Valadares  (2),

Sávio Souza Cruz, Gilberto Abramo, Antônio Carlos Arantes e outros e Fred Costa e

outros  -  Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  do Deputado  Doutor  Viana  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência,  do

Trabalho (2), de Minas e Energia (2), de Segurança Pública (2), de Meio Ambiente (3),

de  Transporte  (2),  de  Administração  Pública,  de  Saúde  (2),  de  Educação  (2),  de

Direitos Humanos, de Turismo, de Cultura (2), de Defesa do Consumidor, de Assuntos

Municipais  e  de  Esporte,  da  Bancada  do  PMDB  (2)  e  dos  Deputados  Pompílio

Canavez e Rogério Correia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio

Júlio e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações

-  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da
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Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Carlin Moura, Délio Malheiros, Fred

Costa  (5),  Sargento  Rodrigues,  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa  (7),  Celinho  do

Sinttrocel, Duilio de Castro, Luiz Henrique, Bruno Siqueira, Hely Tarqüínio, Gustavo

Valadares  (2),  Gilberto  Abramo,  Antônio  Carlos  Arantes  e  outros  e  Fred  Costa  e

outros; deferimento - Questões de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento

da Comissão de Minas e Energia; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum  para  votação  e  para  continuação  dos  trabalhos;  anulação  da  votação  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - 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 - 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 Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia .

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlos  Mosconi)  -  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
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- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Veneroso,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 108*

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto  de  lei  incluso que autoriza  o Poder  Executivo a

contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social – BNDES.

O  objetivo  primordial  da  referida  contratação  é  o  de  financiar  um  conjunto  de

investimentos em infraestrutura que sejam capazes de alavancar o desenvolvimento

socioeconômico do Estado, com o foco na redução das desigualdades a partir das

ações definidas na  Lei  nº  19.417,  de 3 de janeiro  de 2011,  que atualiza o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.390/2011

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito, até o

limite de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), junto ao Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, a serem aplicados na

execução das ações estabelecidas no I Programa de Desenvolvimento Integrado de

Minas Gerais - PDI-I.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações definidas na
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Lei  nº  19.417,  de  3  de  janeiro  de  2011,  que  atualiza  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a seguir relacionadas:

I - educação e juventude;

II - infraestrutura aeroportuária;

III - mobilidade urbana; e

IV - segurança.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 155, 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da

Constituição Federal.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 2/2011*

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2011.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Dinis Antônio Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte/MG

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do art. 66, inciso IV, alínea “b”, e do art. 104, inciso II, da Constituição

do Estado de Minas Gerais,  tenho a honra  de encaminhar  a Vossa Excelência o

anexo  Projeto  de  Lei,  para  exame  e  deliberação  dessa  Egrégia  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Propõe-se nesse projeto estender, a servidores dos quadros de pessoal da Justiça
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Militar, a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, assegurada a

servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da justiça de primeiro grau pela Lei

nº 19.480, de 2011.

Esclareça-se que essa medida é necessária, tendo em vista que os servidores da

justiça  comum  e  da  justiça  especializada  são  vinculados  ao  Poder  Judiciário  e

exercem  assemelhadas,  a  ensejar  a  aplicabilidade  do  princípio  constitucional  da

isonomia.

Registre-se, ainda, que os referidos adicionais serão implementados conforme se

verifique a disponibilidade orçamentária.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e elevada consideração.

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

Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Dispõe  sobre  a  concessão  do  adicional  de  insalubridade  e  periculosidade  aos

ocupantes  dos  cargos  que  menciona  dos  Quadros  de  Pessoal  da  Secretaria  do

Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

Art.  1º  – Ficam concedidos os  adicionais  de insalubridade e periculosidade nos

termos do disposto na Lei nº 19.480, de 12 de janeiro de 2011, aos servidores do

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de

Juízo Militar do Estado de Minas Gerais que exercem as funções dos cargos de que

trata a referida Lei.

Art. 2º – Os adicionais de insalubridade e periculosidade não se incorporarão, para

nenhum efeito, à remuneração do servidor, nem constituirão base para o cálculo de

nenhuma vantagem  remuneratória,  salvo  a  gratificação  natalina  e  o  adicional  de

férias.

Art.  3º  – A implementação da concessão dos adicionais  previstos  nesta Lei fica

condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros:

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 2/2011*

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2011.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Capital

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. que, em Sessão do dia 06 de setembro de 2011, este Tribunal

retificou o Relatório Geral de Apuração das Eleições de 2010, aprovado em Sessão

do  dia  23/08/2011,  alterando-se  o  resultado dos  eleitos  e  suplentes  ao  cargo de

deputado  estadual  na  circunscrição  de  Minas  Gerais,  face  ao  deferimento  da

candidatura de ATHOS AVELINO PEREIRA (PPS) pelo Tribunal  Superior  Eleitoral,

decisão publicada em 06/09/2011, conforme relatórios anexos.

Atenciosamente,

Desembargador  Kildare  Carvalho,  Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de

Minas Gerais.

(- À Mesa da Assembleia.)

(* - Publicado de acordo com o texto original.)

OFÍCIOS

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 732, 769, 1.685, 1.693, 1.749, 1.751,

1.758, 1.783, 1.784, 1.832, 1.848 e 1.924/2011, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.560/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.560/2011.)

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando
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informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  632/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 632/2011.)

Do Sr.  Jorge André  S.  Periquito,  Presidente  da  Utramig,  prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 479/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 479/2011.)

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, encaminhando

cópia da portaria de inquérito policial militar da Corregedoria dessa corporação que

tem  por  finalidade  apurar  os  fatos  recentemente  noticiados  sobre  a  atuação  de

policiais militares, integrantes de equipe de inteligência, em atividades de sindicalistas

em Belo Horizonte. (- Às Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.392/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Comunidade  Vida  Nova

“Cantinho do Céu”, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Comunidade

Vida Nova “Cantinho do Céu”, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Assistencial Comunidade Vida Nova “Cantinho do Céu”,

com sede no Município de Uberlândia, é uma entidade civil de caráter beneficente,

filantrópico, educacional, cultural e assistencial, com prazo de duração indeterminado.

Tem  por  finalidade  acolher,  para  tratamento  espiritual  e  social,  em  caráter

permanente,  pessoas  dependentes  de  drogas,  sem  discriminação  de  sexo,  raça,

idade,  origem, religião e quaisquer  outras formas de exclusão,  sem ônus para os

beneficiários; e promover retiros espirituais e momentos de oração e reflexão para os
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que desejarem, com o objetivo de transmitir mensagens de otimismo e de ajudar na

promoção da vida plena.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares para aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública

a Associação Assistencial Comunidade Vida Nova “Cantinho do Céu”.

- 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 2.393/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae -, com sede no Município de Capinópolis.

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 Capinópolis -, com sede no Município de Capinópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Zé Maia

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinópolis é

uma associação  civil,  filantrópica,  de  caráter  assistencial,  educacional,  desportivo,

cultural, de saúde, estudo e pesquisa, entre outros, sem fins lucrativos. Sua diretoria

é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades

voluntárias. Tem por finalidades estatutárias a promoção e articulação de ações de

defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família,

direcionadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  pessoa  com  deficiência  e  à

construção de uma sociedade justa e solidária; a representação junto a instituições,

órgãos públicos e privados; e a promoção da busca de recursos, coordenando as

atividades  e  iniciativas  coletivas  da  comunidade,  como  atividades  educativas,

esportivas  e  de  lazer,  entre  outras.  O  título  de  utilidade  pública  possibilitará  o

prosseguimento das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos

oriundos do Estado. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.
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- 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 2.394/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  da  Sopa  Fabiano  de Cristo,  com sede  no

Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com

sede no Município de Frutal.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Zé Maia

Justificação: A Casa da Sopa Fabiano de Cristo é uma associação jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural,

de  saúde  e  outros.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias. Tem por finalidades estatuárias

promover  e  realizar  ações  de  caráter  filantrópico  e  beneficente,  de  natureza

assistencial, alimentar, educacional, cultural, de amparo à velhice, aos enfermos, às

crianças e aos carentes de maneira geral, a todos assistindo sem distinção de classe,

sexo, raça, cor, nacionalidade ou religião. Suas ações são direcionadas à melhoria da

qualidade  de  vida  da  pessoa  carente  e  à  construção  de  uma sociedade  justa  e

solidária;  à  representação  junto  a  instituições,  órgãos  públicos  e  privados;  e  à

promoção da busca de recursos, coordenando as atividades e iniciativas coletivas da

comunidade, como atividades educativas, esportivas e de lazer, entre outras. O título

de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das atividades realizadas, tendo

em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado. Em razão do exposto, espero

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

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.395/2011

Autoriza o Estado a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado autorizado a doar ao Município de Pouso Alegre imóvel com

área  de  3.436,15m²  (três  mil  quatrocentos  e  trinta  e  seis  vírgula  quinze  metros

quadrados), desmembrada de uma área total de 21.776m² (vinte e um mil setecentos

e setenta e seis metros quadrados), situado na Rua República da Venezuela, 344, no

Município de Pouso Alegre, e registrado sob nº 36.671, a fls. 94 do Livro 3-AD, no

Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Pouso Alegre.

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

construção de uma unidade de educação infantil no padrão do Proinfância.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  O  imóvel  cuja  doação  está  consubstanciada  nesta  proposição

encontra-se em uma área pertencente ao Estado onde atualmente funciona a Escola

Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva.

O Município de Pouso Alegre pretende construir  na área doada uma unidade de

escola infantil, através do Proinfância, do governo federal, programa com o qual já foi

contemplada.

A doação do imóvel é condição imprescindível para a concretização do processo de

construção de unidade escolar no Bairro Jardim América que atenderá 240 crianças

de até 5 anos, além de outros seis bairros que também serão beneficiados.

Além  disso,  a  instalação  de  uma  unidade  escolar  no  imóvel  em  questão  não

prejudicará  o  funcionamento  e  estrutura  da  Escola  Estadual  Presidente  Arthur  da

Costa e Silva, pois se dará em uma área remanescente e não edificada.

É importante salientar que a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre,

através do Parecer SRE-GAB nº 3/2010, já se posicionou favoravelmente à doação
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do  imóvel,  tendo  inclusive  expressado  que  há  demanda  infantil  nos  bairros

circunvizinhos para a instalação da unidade educacional; que a área pleiteada não

está  sendo aproveitada pela escola estadual  e que não há previsão para  futuras

instalações no local.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.396/2011

Institui  a  meia-entrada para professores da rede pública estadual  de ensino em

estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede pública do Estado o pagamento

de 50% (cinquenta por cento) do valor realmente cobrado para o ingresso em casas

de diversões, cinemas, teatros, praças desportivas e similares.

Parágrafo  único  -  A meia-entrada corresponderá  sempre  à  metade  do  valor  do

ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou abatimentos

promocionais.

Art.  2º  -  Consideram-se  casas  de  diversões,  para  os  efeitos  desta  lei,  os

estabelecimentos que realizarem espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais,

cinematográficos, atividades sociais recreativas e quaisquer outros que proporcionem

lazer e entretenimento.

Art. 3º - A prova da condição prevista no art. 1º, para o efetivo exercício do direito,

será  feita  por  meio  da  carteira  funcional  emitida  pela  Secretaria  de  Estado  de

Educação  ou  documento  oficial  de  identidade  com  foto,  acompanhado  de

contracheque atualizado.

Art. 4º - São consideradas práticas abusivas no que se refere ao exercício do direito

assegurado no artigo anterior:

I - negar-se a receber metade do pagamento do valor efetivamente cobrado para

ingresso nos locais a que se refere o art. 2º;

II  -  recusar-se  a  receber  o  documento  oficial  de  identidade  com  foto  e  o
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contracheque  como  documentos  comprobatórios  para  o  exercício  do  direito

assegurado nesta lei;

III  -  condicionar  o  exercício  do  direito  de  que  trata  esta  lei  a  qualquer  outra

exigência que não tenha sido prevista por ela;

IV - omitir a real disponibilidade de ingressos, assentos, lugares ou vagas nos locais

a que se refere o art. 2º, como forma de negar aos titulares do direito de que trata

esta lei o pleno exercício desse direito;

V - disponibilizar qualquer tipo de promoção que exclua a participação e o acesso

dos professores da rede pública e o efetivo direito ao pagamento da meia-entrada;

VI - utilizar-se de quaisquer outros meios que visem a dificultar, confundir ou impedir

o exercício do direito de que trata esta lei.

Art. 5º - O descumprimento do direito assegurado no art. 1º desta lei acarretará a

imposição das seguintes sanções:

I - advertência, quando da primeira infração;

II - multa de R$1.000,00 (mil reais), corrigida anualmente pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC - ou outro índice oficial que venha a substituí-lo;

III - suspensão temporária do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator

por um período de seis meses;

IV - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o poder público;

V - cassação do alvará de localização e funcionamento.

§ 1º- A aplicação da multa prevista neste artigo poderá ser ampliada em até dez

vezes,  conforme  os  casos  de  reincidência  e  a  capacidade  econômica  do

estabelecimento infrator.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Neider Moreira

Justificação: O acesso à cultura e ao lazer, além de direito consagrado pela nossa

constituição, é condição indispensável à continuidade da formação dos profissionais

da educação. São instrumentos de trabalho dessa importante categoria profissional

formadora de pessoas e de opinião.

Com  essa  iniciativa,  pretendo  contribuir,  para  que  a  tão  propalada  busca  da
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qualidade efetiva do ensino ofertado aos nossos jovens, nas instituições de educação

pública da rede estadual  conte com mais um mecanismo que agregue padrão de

excelência à formação continuada dos profissionais, que tem por responsabilidade

formar o nosso povo para o exercício da cidadania.

Sabemos que em nosso Estado, assim como na maior parte do País, os índices de

exclusão cultural são alarmantes, e os altos custos dos ingressos impossibilitam o

acesso à cultura.

Precisamos de políticas que incentivem e permitam a participação dos profissionais

da  educação  em  eventos  que  lhes  possibilitem  a  intimidade  com  a  vida  cultural

brasileira, para que dessa forma, esses profissionais possam cumprir adequadamente

o seu papel.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.014/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.397/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora de

Fátima, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, entidade sem fins lucrativos que tem

por finalidade difundir a arte musical, promover o desenvolvimento socioeconômico

da comunidade bem como buscar  melhorias  do  nível  de vida e do  bem-estar  da

população local.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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eficiência.

Insta pontuar  que 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,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.398/2011

Declara de utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no

Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho,

com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Casa  Lar  de  Muzambinho,  entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  por

finalidade manter, promover, apoiar e coordenar atividades assistenciais.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.399/2011

Declara de utilidade pública o Centro  Infantil  Doutor  Hélio  Tostes,  com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Doutor Hélio Tostes,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: O Centro Infantil Doutor Hélio Tostes oferece à comunidade carente de

Santa  Luzia  e  Região  Metropolitana  estrutura  adequada  de  creche,  alberga  de

segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7 horas às 17h30min, cerca de 77 crianças

de 6 meses a 7 anos.

Inaugurado em janeiro de 2010,  o Centro Infantil  foi  criado para dar  suporte às

mães arrimo de família,  pais  desempregados e,  em muitas  situações,  presos por

delitos cometidos.

O  quadro  de  funcionários  é  composto  por  três  monitores  e  uma coordenadora

assalariada,  além  de  três  voluntários  que  se  dedicam a  estas  crianças.  Há uma

enfermeira e um médico clínico geral, o qual avalia as crianças uma vez por semana

para que estejam bem nutridas, medica-as e, em caso de necessidade, encaminha-as

a tratamentos especializados.

São realizadas atividades lúdicas e recreativas bem como reuniões periódicas com

os responsáveis para o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança.

- 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 2.400/2011

Cria o Programa de Incentivo ao Serviço Médico Voluntário no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica criado o  Programa de Incentivo  ao  Serviço  Médico  Voluntário  no

âmbito do Estado.

Art.  2º  -  O serviço médico voluntário  será prestado junto aos hospitais  da  rede

pública  estadual  por  qualquer  cidadão  que  se  encontrar  regularmente  inscrito  no

Conselho Regional de Medicina, apto ao pleno exercício da profissão médica.

Art.  3º - A direção geral do hospital estadual interessado em oferecer o trabalho

voluntário estabelecerá:

I - o número de vagas, que não poderá exceder à proporção de um voluntário para

cada cinco integrantes do efetivo da unidade hospitalar;

II  -  os  requisitos  necessários  para  o  desempenho  das  atividades  ínsitas  aos

serviços a serem prestados;

III - o critério de admissão dos voluntários aos serviços.

Art.  4º  -  A prestação do serviço,  regulamentada por  meio  de  termo de adesão

celebrado  entre  a  entidade  e  o  prestador  do  serviço,  observará  as  seguintes

condições:

I - não será remunerada;

II - não gerará vínculo empregatício ou funcional;

III - não gerará obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim;

IV - não terá prazo determinado, podendo o prazo ser alterado a qualquer momento

por interesse da administração.

Art.  5º  -  O  prestador  do  serviço  médico  voluntário  poderá  ser  ressarcido  pelas

despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias,

desde que tenham sido expressa e previamente autorizadas pela entidade a que for

prestado o serviço voluntário.

Art. 6º - As atividades médicas voluntárias tratadas nesta lei, caso venham a ser

praticadas com a carga mínima de dez horas semanais e desenvolvidas por pelo

menos  doze  meses  ininterruptos,  valerão  como  título  em  concursos  públicos

estaduais para ingresso em cargo privativo de médico.

Art. 7º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará a

presente lei no prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: A falta de atendimento médico adequado em nossos hospitais públicos

é recorrente, especialmente pela ausência de mão de obra qualificada e de recursos

financeiros. A presente proposição tem por objetivo criar mecanismo, sem dispêndio,

visando  melhorar  essas  condições  desfavoráveis,  dispensando  aos  cidadãos  de

nosso  Estado  o  direito  à  saúde  que  proclama  a  Constituição  Federal.  Em

contrapartida, os médicos que desejarem aderir ao programa receberão uma distinta

experiência  humanitária  que,  certamente,  servirá  ao  aperfeiçoamento  de  sua

capacidade  profissional  e  vivência  prática.  De  fato,  é  o  que  almejam  os  recém-

formados.  Além  disso,  terão  eles  o  benefício  indireto  de,  cumpridos  requisitos

mínimos, levarem esse título para pontuação em concursos públicos estaduais, em

razão do seu espírito humanitário e voluntariado. Por fim, a proposição possibilitará

aos ex-alunos de universidades públicas o engajamento no programa como forma de

retribuírem  o  ensino  com  que  a  mesma  população  que  será  a  destinatária  da

colaboração arcou. Por esses motivos, conto com o apoio dos meus nobres colegas.

- 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 2.401/2011

Altera a destinação do imóvel doado pelo Estado ao Município de Itumirim por meio

da Lei nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica alterada a destinação dada ao imóvel  recebido pelo  Município de

Itumirim mediante doação do Estado por meio da Lei nº 14.603, de 2003, alterada

pela Lei nº 15.681, de 2005.

Parágrafo único - A Lei nº 15.681, de 2005, destina o imóvel referido no “caput” à

construção de um parque de exposições.

Art. 2º - Fica destinado o imóvel de que trata esta lei à construção de moradias para

pessoas carentes.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.
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Rômulo Viegas

Justificação: Esta proposição busca atender o clamor da sociedade do Município de

Itumirim,  que  atualmente  necessita  de  novas  moradias  destinadas  a  pessoas

carentes.

Antes,  certamente,  um parque  de exposições  traria  satisfação  aos  cidadãos  de

Itumirim.  Hoje,  diante  da  dinâmica  das  necessidades  sociais,  fez-se  necessário

atender  ao interesse público e mudar  a destinação anteriormente dada ao imóvel

doado pelo Estado por meio da Lei nº 14.603, de 2003, posteriormente alterada pela

Lei nº 15.681, de 2005.

Portanto, em respeito ao fim maior da administração pública, o interesse público,

solicitamos o apoio dos pares desta augusta Casa de Leis para que o Município de

Itumirim  possa  executar  a  política  pública  correta,  construindo  casas  populares

destinadas à pessoas carentes que lá residem.

- 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 2.402/2011

Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de São João del- Rei o

imóvel que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-Rei

o imóvel  com terreno de 839,60m² e respectivas benfeitorias, localizado na Praça

Aureliano Raposo, nº 87, Bairro Centro, Registro nº 12.209, à fls. 138, Livro 3 - K, no

Cartório de Registro da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina a abrigar projetos

sociais vinculados à Justiça na execução penal,  destinados à reinserção social de

condenados à pena de privação de liberdade em regime semiaberto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

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

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.
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Rômulo Viegas

Justificação: O projeto de lei que apresentamos autoriza o Estado de Minas Gerais

a  doar  ao  Município  de  São  João  del-Rei  o  imóvel  que  especifica  e  dá  outras

providências.

A matéria tem o intuito de minimizar o caos social no Município citado, diante do

elevado número de recuperandos que cumprem penas privativas de liberdade em

regime semiaberto.

Para demonstrar a aplicabilidade dos projetos do Centro da Reintegração Social da

Apac,  que capacita  e  prepara  para  a  reinserção  à  sociedade,  faremos  um  breve

histórico.

Neste  imóvel  atualmente  estão  sendo  atendidos  57  internos,  através  de  ações

desenvolvidas pela Associação, fazendo com que os índices de reincidência sejam

reduzidos.

Para atender a um número maior de pessoas, está sendo construída uma nova

sede  do  Centro  de  Reintegração,  com  capacidade  para  130  pessoas  do  sexo

masculino.  Já  o  imóvel  cedido  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da

Secretaria de Estado de Defesa Social, será destinado à unidade feminina, devido ao

aumento da população carcerária desse sexo.

Ocorrendo  a  citada  doação,  serão  proporcionadas  à  Associação  condições  de

desenvolver seus trabalhos com mais eficiência em parceria com a Justiça, além de

regularizar a propriedade em favor dos seus atuais ocupantes. Com isso, o Estado irá

proporcionar o direito social aos seus jurisdicionados.

A parceria com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - é

de suma importância para a reintegração social.  Como exemplo, podemos citar  o

termo de cooperação técnica entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria

de Estado de Defesa Social, e a Associação, em que o objeto é a profissionalização,

capacitação, qualificação e ressocialização de presos, conforme publicação no “Minas

Gerais” de 22/7/2011, Caderno 1, páginas 85 e 86.

Por  esses relevantes  serviços  prestados à  sociedade de São João del-Rei  e  à

comunidade prisional do Município, justifica-se esta doação. Ressaltamos ainda que a

Associação encontra-se regular, bem como adimplente junto ao Cadastro Geral de
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Convenentes do Estado de Minas Gerais.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.403/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Combate e Reação às Drogas e ao

Álcool - Acorda -, com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Combate e Reação às

Drogas e ao Álcool - Acorda -, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Combate e Reação às Drogas e ao Álcool - Acorda -, com sede no

Município de Diamantina.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade promover informações e intervenção especializada no combate aos

malefícios  causados  pelo  uso  de  substâncias  psicoativas,  apoiar  e  estimular  o

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, criar, apurar e avaliar

outros programas e projetos de intervenção baseados nos princípios subjacentes ao

combate  às  substâncias  psicoativas,  facilitar  o  intercâmbio  e  disseminação  de

informações,  materiais  e  práticas  efetivas  entre  entidades  governamentais  e  não

governamentais ligadas ao tema, firmar convênios ou contratos com organizações

governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais com finalidade de

obter  fundos  e  tecnologia  para  o desenvolvimento  de seus objetivos,  promover  a

realização  de  palestras,  conferências,  debates,  cursos,  seminários,  congressos  e

eventos  similares  para  o  combate  das  substâncias  psicoativas,  colaborar  na

formação, capacitação, treinamento e especialização de profissionais para o combate

das substâncias psicoativas, criar e ou apoiar casas de recuperação e tratamento de
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dependentes químicos na região.

Como esta  Associação  está  em pleno funcionamento  há mais  de  um ano,  sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções e  a  entidade desenvolve importante  trabalho de afirmação das ações de

combate às substâncias  psicoativas,  tratamento de dependentes, desenvolvimento

social e inclusão juvenil, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero,  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira.

- 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 2.404/2011

Dispõe sobre o combate ao comércio ilegal de madeiras no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais e industriais que venderem ou utilizarem

madeira  extraída  ilegalmente  das  florestas  brasileiras  terão  imediatamente

cancelados  seus  cadastros  como  pessoa  jurídica  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O comércio ilegal e criminoso de madeira não apenas lesa a receita

tributária estadual, como também causa danos irreparáveis ao meio ambiente.

Infelizmente, o poder público - nas suas três esferas: federal, estadual e municipal -

ainda  não  está  suficientemente  aparelhado  para  fiscalizar  e  punir  com  rigor  o

comércio ilegal de madeira. A equipe de fiscais é pequena e a legislação vigente não

inibe, com o rigor devido, esse tipo de crime.

Os governos estaduais esbarram nos limites da Constituição brasileira, que só pode

ser  alterada  por  iniciativa  do  Congresso  Nacional  e  que  precisa,  o  mais  rápido

possível, aprimorar os mecanismos de proteção à natureza. Mas os Estados podem e
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devem adotar iniciativas pontuais para, dentro de suas atribuições legais, inibir e punir

tais crimes.

Encerrar imediatamente o cadastro das empresas infratoras como pessoa jurídica

seria  uma medida bem-vinda,  pois  as  punições  previstas  pela  legislação vigente,

baseadas  apenas  em  multas  (na  maioria  das  vezes  de  valor  pequeno)  e  na

apreensão temporária da mercadoria, têm se revelado insuficientes para combater

esse crime.

Diante  do  exposto,  encaminho  esta  proposta  à  apreciação  desta  Assembleia

Legislativa na certeza de contar com o apoio necessário à sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.405/2011

Obriga as lojas de telefonia a fixar em lugar visível cartaz contendo o número do

telefone  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  obrigadas  as  lojas  de  telefonia  a  fixar  em  lugar  visível  cartaz

contendo  o  número  da  Central  de  Atendimento  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel.

§ 1º - O número de que trata o “caput” deste artigo deverá ser atualizado conforme

informações da Anatel.

§ 2º - O cartaz deverá conter também o número da Central para Portadores de

Deficiência Auditiva.

Art. 2º - Acompanhando o número de que trata o art. 1º, deverá estar a seguinte

mensagem:  “Para  registrar  reclamações,  denúncias,  sugestões  ou  pedidos  de

informações, contacte a Anatel”.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Sabe-se do aumento substancial do setor de telefonia no Brasil nos

últimos anos. A expansão, entre outros motivos, se deve às facilidades oferecidas
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pelas empresas quando da oferta dos serviços.

Fato é que junto com as facilidades vieram os problemas de inúmeros clientes com

as operadoras de telefonia, o que pode ser comprovado ao analisarmos os dados do

Procon-MG.

Assim, o consumidor precisa ser informado de que possui um importante canal de

comunicação  com  a  Anatel,  pelo  qual,  munido  do  protocolo  de  atendimento  da

operadora, poderá realizar uma reclamação.

Diante  destas  argumentações,  solicitamos  aos  nobres  pares a  aprovação desta

matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.406/2011

Declara de utilidade pública o Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi -, 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 Qualidade de Vida - Iquavi

-, filial de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Bosco

Justificação: O Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi - é uma entidade de direito

privado de natureza associativa, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e voltada

para a assistência social.

A  sede  da  entidade  central  situa-se  no  Rio  de  Janeiro,  porém  seu  estatuto

possibilita  a  abertura  de  filiais.  Em  Belo  Horizonte,  e  Região  Metropolitana,

desenvolve importante trabalho junto aos jovens, aos quais são ofertados mais de 40

cursos,  totalmente gratuitos,  nas áreas cultural,  artística e profissional,  sendo que

mais de 30.000 beneficiários passaram pela instituição.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas  e  no  exercício  de  suas  atividades  ininterruptamente  há  mais  de  ano,  a

Associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
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atividades voluntariamente.

- 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 2.407/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Valorizar  -  Valorizar  -  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 Valorizar - Valorizar -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Bosco

Justificação:  A  Associação  Valorizar  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  de

natureza associativa,  sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social,  com

sede em Belo Horizonte.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, desenvolve importante trabalho junto

as  populações  em  situação  de  risco  social,  ofertando-lhes  mais  de  45  cursos,

totalmente gratuitos. Mensalmente, passam pela instituição mais de 1.800 pessoas.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas no exercício de suas atividades de forma ininterrupta há mais de ano, a

Associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

- 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 2.408/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Ação  Comunitária  Novo  Rumo,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Comunitária Novo Rumo, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Bosco

Justificação: A organização não governamental Ação Comunitária Novo Rumo, com

sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  de

natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social.

Em  Belo  Horizonte  desenvolve  importante  trabalho  de  conscientização  popular,

atuando ainda na área de direitos do cidadão e na área social.

No  seu  estatuto  consta  a  destinação  do  patrimônio  em  caso  de  eventual

encerramento  das  atividades,  estando  devidamente  registrado  no  Cartório  de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  organização  está  no  exercício  de  suas

atividades,  ininterruptamente,  há  mais  de  ano,  e  a sua diretoria  é  constituída  por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.409/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes

(Lar da Criança “Monsenhor Noronha”), com sede no Município de Brazópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade de Educação e Assistência

Frei  Orestes  (Lar  da  Criança  “Monsenhor  Noronha”),  com  sede  no  Município  de

Brazópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Hélio Gomes

Justificação: A Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes (Lar da Criança

“Monsenhor Noronha”) é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo

realizar e executar programas que visem à promoção e à educação da criança com o

objetivo  de  assegurar  o  seu  desenvolvimento  integral  com  suas  necessidades
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básicas, físicas, espirituais e psíquicas. Atende a crianças provindas de famílias de

baixa renda propiciando-lhes melhorias no seu desenvolvimento global e melhorando

a qualidade de vida dessas crianças, bem como propiciando um futuro melhor.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pelo  Lar  da  Criança  “Monsenhor

Noronha”, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-lo 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 2.410/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Chácara

Recanto das Flores, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Chácara Recanto das Flores, com sede no Município de Areado.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Chácara Recanto das Flores é

uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo, a prestação de ações de

assistência  social,  desenvolvendo programas  junto  aos idosos,  jovens  e  crianças,

distribuindo-lhes  gratuitamente  benefícios  alcançados  junto  aos  órgãos  federais,

estaduais e municipais, todos com o fim de melhorar as condições socioeconômicas e

a qualidade de vida dos moradores da região.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Associação,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.411/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco -

Amob - , com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Barro Branco - Amob -, com sede no Município de Areado.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco - Amob - é uma

entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  objetivo  organizar  e  promover

atividades  esportivas,  culturais,  recreativas  e  econômicas  no  bairro,  bem  como

representar seus moradores junto às autoridades constituídas com vistas a reivindicar

melhorias para o local.

Diante da importância das ações realizadas,  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 2.412/2011

Declara de utilidade pública o Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao

Cidadão - CPAC -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Comitê  para  a  Conscientização

Política e Apoio ao Cidadão - CPAC -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao Cidadão - CPAC

-, com sede no Município de Ipatinga, fundado em 20/5/2006, é uma entidade com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração
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indeterminada.

Essa  entidade  está  em pleno e  regular  funcionamento  há  mais  de  cinco  anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

O CPAC tem por finalidade contribuir com a transformação da sociedade, tomando

a vida como centro de suas atenções, e como objetivo final a construção de uma

sociedade livre, solidária, terna, justa, igualitária, fraterna, pacífica, pluralista e sem

preconceitos, respeitadora da dignidade da vida.

Para  isso,  o  CPAC  realiza  atividades  diversas,  como  o  desenvolvimento  das

habilidades  manuais  relacionadas  com  artesanato,  nomeadamente  técnicas  de

pintura,  cestaria,  escultura em madeira,  materiais  recicláveis  e outros. Promove o

aprendizado de diversos ofícios na comunidade e, ao mesmo tempo, procura incluir o

público atendido no mercado de trabalho, através de parcerias com empregadores.

Além disso, incentiva a participação da comunidade nas áreas de esporte, através

da realização de eventos e atividades continuadas; promove atividades culturais nas

comunidades e escolas tais como dança, música, teatro e literatura.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de grande importância para

a  entidade,  pois,  com  essa  documentação,  poderá  firmar  parcerias  com  órgãos

públicos estaduais,  viabilizando,  dessa maneira,  a ampliação de seu trabalho  e a

continuidade de seus projetos junto à população.

- 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 2.413/2011

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Arte Favela, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Arte Favela, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Carlin Moura
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Justificação:  O  Grupo  Cultural  Arte  Favela,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte,  fundado em 10/4/2010,  é  uma entidade  filantrópica  com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Está em

pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias e sociais.

A associação tem por finalidade promover o desenvolvimento artístico, cultural e

social;  realizar  ações  de  desenvolvimento  integral  da  pessoa  humana;  ministrar

cursos  e  treinamentos  em  arte-educação,  promovendo  ações  de  habilitação  e

qualificação  técnica,  profissional  e  pessoal;  desenvolver,  empreender  e  apoiar

atividades  e  projetos  na área de artes  plásticas,  visuais,  audiovisuais  e  literárias,

música,  teatro  e  dança,  bem  como relacionadas  à  preservação  de  tradições,  da

memória e do patrimônio histórico e artístico nacional.

Além disso, o Grupo ainda tem por finalidade promover, fomentar e difundir ações

de  vigilância  e  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e  dos  direitos

humanos e civis; promover ações de voluntariado em benefício dos assistidos pelos

programas próprios e das instituições parceiras; realizar atividades para promoção,

defesa,  preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  desenvolvimento

sustentável.

Ainda no cumprimento de suas finalidades, a entidade deverá desenvolver, obter e

gerir  recursos  para  programas  e  projetos  de  cunho  artístico,  cultural  e  social,  de

interesse da  comunidade brasileira,  podendo,  ainda,  estabelecer  intercâmbio  com

associações e entidades afins, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

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

importância para a associação, uma vez que, com essa documentação, poderá firmar

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

de seu trabalho e a continuidade dos seus projetos junto aos seus integrantes.

- 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 2.414⁄ 2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Parentes  e  Amigos  da  Família
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Juviano, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos da

Família Juviano, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 26/3/2006, é uma entidade filantrópica com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

Em pleno e regular funcionamento há mais de cinco anos, a entidade tem cumprido

suas finalidades estatutárias e sociais, conforme exige a legislação para a concessão

de título de utilidade pública.

A Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano tem por finalidade, proteger

a  família,  a  maternidade,  a  infância  e  a  velhice;  combater  a  fome e  a  pobreza;

promover o desenvolvimento da família em que está inserida e congregá-la em torno

de seus problemas, buscando a solução; e realizar trabalhos de assistência nas áreas

de moradia, educação, saúde, trabalho, lazer, entre outras.

Portanto,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  grande

importância para a Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano, 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.415/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  de  “telemarketing”,  “contact

center”, “call center” e as centrais de atendimento que atuam no Estado de Minas

Gerais propiciarem atendimento psicológico aos operadores de “telemarketing”.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de “telemarketing”, “contact center”, “call center” e as centrais

de atendimento que atuam no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a contratar e

disponibilizar,  gratuitamente,  acompanhamento  e  tratamento  psicológico  aos  seus

funcionários,  operadores de  “telemarketing”  (CBO: 3-80.25),  sempre que estes  ou

suas associações sindicais solicitarem, por escrito e em razão de estresse laboral.

Art.  2º  -  As  empresas  poderão  prestar  o  atendimento  por  meio  de  profissional

habilitado do seu próprio quadro de funcionários ou por meio de planos de saúde,

convênios com profissionais autônomos ou consultórios particulares.

Art.  3º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  ao  infrator  multa  no  valor

correspondente a 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -

dobrada em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Em 1820, Alexander Graham Bell colocou o telefone à disposição da

humanidade.  Naquele  momento,  ele  jamais  poderia  imaginar  os  benefícios  que

prestaria à comunicação mundial. O telefone diminui distâncias e facilita a vida de

todas as pessoas.

O surgimento da internet não diminuiu a importância do telefone.

No contexto comercial,  o  “telemarketing”  é uma opção poderosa das empresas,

reduzindo custos,  otimizando o tempo de trabalho e aumentando a produtividade.

Além  disso,  tem  servido  para  a  inclusão  social  de  jovens  e  de  pessoas  com

deficiência.

É fato que, hoje, a porta de entrada para diversos jovens ao mercado de trabalho é

o “telemarketing”.

Esse importante mercado de trabalho,  com milhares de trabalhadores, pode ser

conceituado  como o  diálogo em tempo real  a  distância,  de  forma padronizada e

sistemática,  com  o  intuito  de  estreitar  relacionamentos  e  realizar  negócios.  O

“telemarketing” sempre é confundido com venda por telefone. Embora vendas sejam

seu principal objetivo, seu campo de atuação é bastante amplo.
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Segundo  os  estudiosos  da  área,  as  empresas  trabalham  com  as  seguintes

principais áreas do “telemarketing”: vendas ativa e receptiva, promoções, atendimento

a reclamações,  apoio a vendas externas, orientação e informação ao consumidor,

cobrança,  veiculação,  assistência  pós-venda,  compras,  autorização  de  crédito  e

pesquisa. Essa imensidão de tipos de serviços gera frequentemente contato com um

público nem sempre satisfeito com algum produto ou serviço, o qual busca resolver

um problema.

A rotina de falar sempre a mesma coisa, apresentar as mesmas soluções, serviços

ou produtos, de ouvir uma série de reclamações por algo que não fez nem produziu

afeta sem dúvida nenhuma o estado psicológico de qualquer pessoa.

No rol das consequências do estresse laboral está o decréscimo da produtividade, a

deterioração da memória, a alteração da velocidade de resposta mental, a diminuição

da qualidade devido ao aumento de falhas, o comprometimento da organização e do

planejamento, os distúrbios do pensamento, o prejuízo na capacidade de decisão, a

diminuição da autoestima, do interesse, da motivação para o trabalho, da energia e

da atenção, a depressão, a sensação de desamparo, os problemas de ordem sexual,

a alteração do sono e os transtornos psicossomáticos.

Hoje não há uma política para que as empresas se comprometam a fornecer um

atendimento  psicológico  a  tais  trabalhadores,  para  que  possam  enfrentar  os

malefícios advindos de sua atividade.

As empresas que não atendem diretamente a seus consumidores e fornecem esse

tipo  de  serviço  lucram  com  os  operadores,  sem  lhes  atribuir  condições  nem

tratamento psicológico para que estejam preparados para lidar com o público.

Segundo  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Telemarketing  -  Sintratel  -,  os

transtornos  psíquicos  são  responsáveis  por  27%  dos  casos  de  afastamento  do

trabalho.

Com base neste arrazoado, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.416/2011

Obriga os estabelecimentos bancários dotados de porta com detector de metais a

disponibilizarem guarda-volumes gratuitamente a seus clientes e usuários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos bancários dotados de porta com detector de

metais  obrigados a disponibilizarem um guarda-volumes de forma gratuita  a  seus

clientes e usuários.

Parágrafo único - O guarda-volumes a que se refere o “caput” deste artigo deverá:

I  -  estar  posicionado  junto  ao  local  de  acesso,  anteriormente  as  portas  de

segurança;

II - ter chave individual que possa ficar com o usuário enquanto este permanecer no

estabelecimento;

III  -  disponibilizar um quantitativo de guarda-volumes compatível com o fluxo de

usuários no estabelecimento.

Art. 2° - Os estabelecimentos bancários terão o pra zo de cento e oitenta dias, a

contar da data da publicação, para se adaptarem às exigências desta lei.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao infrator a pena de

multa  no  valor  de  R$1.000,00  (mil  reais),  a  serem  aplicados  em  dobro,

progressivamente, nos casos de reincidência, sem prejuízo das penas de suspensão

de atividades e interdição do estabelecimento.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A utilização, pelos estabelecimentos bancários, de detector de metal

em sua porta de entrada vem gerando inúmeros problemas para os clientes, que se

sentem por vezes constrangidos por ter que abrir a bolsa e expor seus pertences,

diante da insistência dos vigilantes.

Com a tecnologia nas mãos para facilitar a vida cotidiana, vários adeptos usam e

abusam de “notebooks”, celulares, “palm tops” e “smarthfones”, que dividem espaço

com  vários  utensílios  básicos  como  óculos,  chaves  e  jóias,  entre  outros  objetos

metálicos.
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A exposição desses utensílios causa constrangimento aos usuários dos referidos

estabelecimentos, e para evitá-la acredito que a solução mais prática e oportuna,

tanto para os clientes e usuários quanto para os estabelecimentos bancários, seria o

usuário deixar seus pertences num guarda-volumes antes de entrar no banco.

Isso posto, e sabedores que somos da grande lucratividade absorvida por essas

instituições,  nada  mais  justo  que  os  clientes  dos  bancos  tenham  um  mínimo  de

serviço à disposição, ou seja,  a disponibilidade de guarda-volumes (armários) nas

entradas dos bancos.

- 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 2.417/2011

Proíbe a colocação de películas, adesivos e outros objetos nas fachadas, portas e

janelas  das  "lan  houses",  cibercafés  e  similares,  que impeçam a visualização  do

interior de suas dependências e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam os estabelecimentos que prestam serviços de acesso à internet,

como "lan houses", cibercafés e similares, proibidos de manterem suas fachadas com

películas  do  tipo  fumê  ou  de  utilizarem  qualquer  outro  material  que  impeça  a

visualização do interior de suas dependências.

Art.  2º  -  O  estabelecimento  que  descumprir  a  presente  lei  ficará  obrigado  ao

pagamento de multa no valor de 1.000 Ufemgs (uma Unidade Fiscal do Estado de

Minas Gerais).

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata o “caput” do art. 1º deverão adequar suas

instalações no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta proposição tem  como finalidade contribuir  para  a  garantia  da

segurança dos usuários  dos estabelecimentos que prestam serviços de  acesso à

internet no Estado, como, por exemplo, os usuários dos serviços de "lan houses",
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cibercafés e lojas similares, sejam elas públicas ou privadas.

Considerando que os referidos estabelecimentos são frequentados em sua grande

maioria por menores, e considerando que crimes envolvendo crianças e adolescentes

podem ser cometidos no interior  desses estabelecimentos, esta medida tem como

finalidade tutelar bens como a vida e a integridade física dos usuários.

O art. 70 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “é dever de todos

prevenir  a  ocorrência  de  ameaça  ou  violação  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente”.

Com vistas a evitar danos irreparáveis ou de incerta reparação e por tratar-se de

matéria de ordem pública, peço o apoio dos meus nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.418/2011

Estabelece critérios no âmbito do direito do consumidor para a exposição de preços

de produtos baseados em medidas unitárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todo estabelecimento que, no atacado ou no varejo, comercializar produtos

fracionados  deverá  informar,  na  etiqueta  indicativa  do  preço,  além  do  preço  do

produto à vista, o custo correspondente a uma das seguintes unidades de medida:

massa, volume, comprimento ou área, de acordo com a habitual comercialização de

cada tipo de produto.

Parágrafo  único  –  O disposto  neste  artigo  não  se  aplica  à  comercialização  de

remédios.

Art. 2º - O estabelecimento que descumprir a determinação desta lei incorrerá em

infração, cuja pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo.

Parágrafo único – O valor da multa será 100 (cem) vezes o valor da Unidade Fiscal

de Referência do Estado de Minas Gerais Ufemg - ou índice equivalente que venha a

substituí-la, dobrado a cada reincidência, respeitado o limite de 1.000 (mil) vezes o

valor da Ufemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo criar lei estadual, no âmbito do

direito do consumidor,  referente à exposição de preços de produtos baseados em

medidas unitárias, como quilo, metro e litro.

Tomamos como base os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078,  de  1990)  como  a  hipossuficiência  e  a  vulnerabilidade  do  consumidor,  a

transparência  e  a  busca  pelo  equilíbrio  nas  relações  consumeristas,  a  boa-fé,  a

coibição de abusos, a harmonização de interesses, a conscientização do consumidor

e o direito à livre escolha.

Atualmente, produtos são oferecidos no mercado com embalagens de dimensões e

preços diversos. Essa prática cria dificuldade para o consumidor comparar e fazer a

melhor  escolha  com  base  no  preço  e  na  dimensão  do  produto.  Por  exemplo,  o

refrigerante coca-cola possui atualmente as seguintes embalagens: 1 litro – garrafa

de vidro, 1,25 litro – garrafa de vidro, 1,5 litro – garrafa plástica, 2 litros – garrafa

plástica, 200 ml – garrafa de vidro, 290 ml – garrafa de vidro, 500 ml – garrafa de

vidro, 600 ml – garrafa de vidro, 600 ml – PET, 1 litro – PET, 1,25 litro – PET, 1,5 litro

– PET, 1,75 litro - PET, 2 litros – PET, 2,25 litros – PET, 2,50 litros – PET, 3 litros –

PET, 237 ml – garrafa de vidro, 350 ml – garrafa de vidro, 250 ml – lata, 350 ml – lata.

Muitos  outros  produtos  seguem  a  mesma  tendência:  cerveja,  papel  higiênico,

chocolate, sabão em pó, etc.

Percebe-se  que  o  consumidor  tem  uma  vasta  gama  de  possibilidades  nas

prateleiras dos mercados, e existe a crença de que a maior embalagem é sempre a

mais econômica, o que nem sempre é verdadeiro.

Ocorre que o consumidor,  diante de tantas possibilidades, não é bem informado

sobre qual a melhor opção.

Esta proposição tem como finalidade fazer com que cada produto que se ofereça

em  diversas  dimensões  deva  ser  quantificado  individualmente,  considerados  os

padrões de medidas: quilo, metro e litro e suas variantes.

Deve-se impor aos fornecedores e aos comerciantes a exposição clara do preço do

produto de forma individualizada, tendo em vista as medidas-padrões.
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Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.419/2011

Torna  obrigatório  o  levantamento  batimétrico  para  monitoramento  e  controle  da

qualidade e da quantidade das águas dos reservatórios utilizados para abastecimento

público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos estaduais que atuam com água, saneamento e meio ambiente

deverão realizar controle batimétrico sistemático dos reservatórios de água no Estado

de forma contínua com vistas ao controle dos níveis de assoreamento das represas e

reservatórios de água.

Parágrafo  único  -  A  decisão  de  desassoreamento  deverá  ser  precedida  de

Investigação de Confirmatório de Passivo Ambiental no leito  do reservatório  e em

suas águas superficiais.

Art. 2º - O Conselho Gestor dos referidos órgãos deverá encaminhar anualmente ao

Poder  Executivo  Municipal  respectivo  e  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

relatório sintético contendo:

I - os dez locais de maior assoreamento no Estado;

II - as obras realizadas para desassoreamento;

III - as prioridades para o próximo período anual;

IV - os valores estimados para a realização das obras.

Parágrafo único - Incidirão em falta funcional grave os agentes públicos integrantes

do Conselho Gestor que descumprirem a obrigação anual de entregar o relatório de

que trata o art.  2º ao Poder  Executivo Municipal e ao órgão do Poder Legislativo

Estadual.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  assoreamento  é  o  resultado  do  processo  acelerado  de

sedimentação em uma área rebaixada. Embora seja um processo natural proveniente

da erosão causada por chuvas mais intensas, sua aceleração é agravada por fatores

como exposição dos solos, desmatamento, retificação de rios e córregos, ocupação

dos  mananciais  e  outras  ações  humanas  no  meio  ambiente,  comprometendo  o

volume hidrológico e causando severos danos materiais e pessoais às populações

afetadas pelas enormes enchentes e alagamentos.

À  medida  que  o  assoreamento  cresce,  a  capacidade  de  armazenamento  do

reservatório diminui, a influência do remanso aumenta para montante, as velocidades

no lago aumentam e  uma maior  quantidade de sedimentos passa a  escoar  para

jusante, diminuindo a eficiência de retenção das partículas.

O assoreamento em reservatórios pode variar de acordo com o tamanho da área

inundada e com o modo como são utilizados os solos dos mananciais que estão

contidos  na  bacia  hidrográfica  do  reservatório.  Por  isso,  é  fundamental  manter  a

cobertura  vegetal  em  áreas  de  mananciais  para  que  as  águas  das  chuvas  mais

intensas sejam interceptadas pelas matas ciliares ou simplesmente pela vegetação

que protege o solo, contribuindo para a preservação do reservatório.

Exigir  das empresas e órgãos públicos que operarem reservatórios a realização

periódica de estudos batimétricos nos reservatórios mineiros, de forma sistemática e

contínua,  minimizará  os  prejuízos  crescentes  que  sofre  a  população  mineira  em

diversas  áreas.  A  falta  de  monitoramento  efetivo  e  periódico  do  processo  de

assoreamento  em  diferentes  localidades  das  bacias  onde  se  localizam  os

reservatórios impede a efetivação de ações para a contenção de sedimentos que

podem  comprometer  o  volume  hidrológico  do  respectivo  reservatório,  o

abastecimento humano e a produção de energia.

O projeto prevê também a realização prévia de Investigação de Confirmatório de

Passivo Ambiental para evitar que eventual desassoreamento venha a prejudicar a

qualidade da água em leitos de reservatórios.

Pelas  razões  elencadas  e  pela  premência  do  estabelecimento  de  medidas  que
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organizem adequadamente as ações para evitar os reiterados eventos danosos aos

açudes e às populações, pedimos o apoio dos senhores e senhoras parlamentares a

esta iniciativa.

-  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 2.420/2011

Restringe a venda de canetas "laser" no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica restrita a venda de canetas “laser” a professores e palestrantes que

comprovem  a  estrita  necessidade  da  utilização  do  aparelho  para  sua  atividade

laboral.

Parágrafo  único  –  A  venda  será  feita  mediante  assinatura  de  termo  de

compromisso,  que deverá  conter  os  dados  pessoais,  profissionais  e  endereço do

comprador e será encaminhado pelo comerciante ao órgão competente designado

pelo Poder Executivo.

Art. 2° - O não cumprimento do disposto nesta lei a carretará ao comerciante e/ou

vendedor infrator o pagamento de multa no valor de 10 a 100 Ufemgs (dez a cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – O valor da multa será graduado de acordo com a gravidade do

fato concreto, discriminado por meio de decreto do Poder Executivo, a ser aplicado

pelo órgão competente.

Art.  3° -  O Poder Executivo, por meio de ato própri o,  regulamentará esta lei  no

prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua promulgação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  propositura  pretende restringir  a  venda  de  canetas  “laser”  no

Estado, que deverá ser feita  somente para profissionais  que comprovem a estrita

necessidade da utilização de tal produto em sua atividade laboral.

Professores  e  palestrantes  são  exemplos  de  profissionais  que  realmente

necessitam utilizar o “laser” para trabalhar. Entretanto, o que ocorre atualmente é a
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venda irrestrita do produto para recreação, sem controle algum, acarretando alguns

males à sociedade.

O “laser” é vendido com diversas potências, e as mais fortes, quando em contato

diretamente com o olho, prejudicam a saúde do indivíduo. Além disso, o produto está

prejudicando  atividades  esportivas  e  sociais,  quando  nas  mãos  de  crianças,

adolescentes ou de adultos mal-intencionados, que o utilizam para atrapalhar o bom

andamento das atividades.

O seu uso indiscriminado também pode prejudicar o transporte aéreo e rodoviário,

quando  utilizado  em  regiões  próximas  de  aeroportos  ou  rodovias  e  apontado

diretamente para cabine do piloto ou motoristas. Hoje em dia é muito fácil comprar

uma caneta “laser” de extrema potência.

Por estes e diversos outros fatores, peço a ajuda de meus nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.203/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.421/2011

Institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema, com a

finalidade de reduzir os índices de pobreza das populações rural e urbana no Estado

de  Minas  Gerais,  por  meio  da  garantia  dos  direitos  à  alimentação,  ao  acesso  à

educação, ao lazer e aos serviços de saúde e de iniciativas de geração de trabalho e

renda.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, pobreza extrema é toda e qualquer situação

pessoal,  familiar ou comunitária de vulnerabilidade social, ocasionada por situação

econômica,  ambiental  ou sanitária,  por  falta  de  acesso às  políticas  públicas,  pelo

isolamento,  por  exclusão  geográfica  ou  social,  pela  existência  de  necessidades

urgentes e imprescindíveis para a manutenção da dignidade humana.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema:

I - integrar os órgãos do Estado de Minas Gerais que atuam no combate à pobreza,
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com o objetivo de desenvolver ações para a erradicação da pobreza;

II  -  formular  opções  baseadas  em  regiões  e  focadas  na  perspectiva  de

desenvolvimento local,  orientada pela política geral  de desenvolvimento promovida

pelo Estado;

III - empreender ações articuladas com a União e os Municípios, com o objetivo de

potencializar a utilização dos recursos disponíveis;

IV  -  elaborar  critérios  sociais  e  regionais,  quantitativos  e  qualitativos,  para  o

combate à pobreza;

V - fomentar a participação da sociedade, de organizações não governamentais e

dos  próprios  beneficiários  dos  programas  e  das  ações,  na  formulação,  no

monitoramento, na fiscalização e na gestão das políticas públicas, por meio de um

conselho gestor.

Art.  3º  -  São objetivos  específicos  da  Política  Estadual  de  Combate  à Pobreza

Extrema:

I  -  implementar  um  Programa  Estadual  de  Combate  à  Pobreza  Extrema,  de

natureza permanente, objetivando a criação de mecanismos de emancipação social e

econômica para os indivíduos inseridos em programas sociais dos governos federal,

estadual e municipal assim como para as populações em estado de vulnerabilidade

social  das  regiões  e  dos  territórios  em que o  Estado esteja  promovendo ou não

iniciativas de desenvolvimento local de segurança alimentar e nutricional;

II  -  articular  de forma coerente  e eficiente as  ações  e políticas  específicas  das

secretarias e dos órgãos do Estado, inclusive os da administração indireta, de forma a

potencializar o seu impacto e melhorar resultados;

III - fomentar iniciativas de economia popular solidária, de geração de trabalho e

renda, de empreendedorismo, de complementação da renda familiar, de ampliação da

produção de alimentos e de obtenção de unidades habitacionais;

IV -  potencializar a captação de recursos da União e da iniciativa privada, para

financiar ações estruturais de combate à pobreza;

V - promover ações voltadas à parcela da população sem acesso às políticas de

combate à pobreza dos governos federal, estadual e municipal;

VI - criar instrumentos específicos para combater a pobreza extrema no campo e
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resgatar a dignidade das pessoas em estado de vulnerabilidade;

VII - promover medidas de erradicação do trabalho escravo e do trabalho forçado;

VIII  -  criar,  em  parceria  com  instituições  universitárias  e  de  pesquisa,  um

observatório de políticas sociais, para sistematizar informações acerca da pobreza,

realizar estudos, gerar estatísticas e análises e construir indicadores e informações

para  orientar  a  aplicação  dos  recursos  destinados  a  subsidiar  as  políticas  de

desenvolvimento e de combate à pobreza.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de recursos do

Orçamento do Estado, bem como de recursos oriundos da União e dos Municípios

destinados aos programas de inserção social e combate à pobreza.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade instituir a Política Estadual de

Combate à Pobreza Extrema.

O  Brasil,  nos  últimos  anos,  progrediu  muito  nas  políticas  sociais,  promovendo

avanços consideráveis na redução da pobreza. Nesse sentido, as perspectivas para

melhor qualidade de vida das pessoas de baixa renda são hoje mais promissoras.

Os  casos  mais  graves  de  pobreza  concentram-se  em  áreas  rurais  e  urbanas

menores.  Mesmo  assim,  os  pobres  nas  grandes  áreas  urbanas  e  nas  regiões

metropolitanas,  que  sofrem  privações  adicionais  decorrentes  de  domicílios  com

muitas pessoas, más condições de saúde, violência e crime, continuam precisando

de especial atenção.

No regime democrático, o acesso às oportunidades de ascensão social deve valer

para todos.

A inserção no mundo do trabalho e as políticas de proteção social limitam pobreza e

desigualdade.

Este projeto de lei tem por objetivo a articulação de ações no âmbito do Estado e da

sociedade, permitindo maior eficácia na superação da pobreza e da desigualdade no

Estado de Minas Gerais. A proposição busca articular os vários programas, sistemas

e iniciativas voltados à redução da pobreza e da desigualdade social,  de forma a
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potencializar seus resultados e evitar dispersão.

Os programas sociais precisam ser transformados em políticas de Estado e assumir

maior centralidade no conjunto das ações públicas. É importante o esforço de toda a

sociedade para combinar crescimento econômico, distribuição equânime da renda e

sustentabilidade ambiental.

Sendo matéria relevante,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Wander

Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 767/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.422/2011

Declara de utilidade pública o Instituto da Família de Divinópolis - Infa-Divinópolis -,

com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto da Família de Divinópolis -

Infa-Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O Instituto  da Família  de Divinópolis  -  Infa-Divinópolis  -,  com sede

nesse Município, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

precípuas pesquisar e estudar,  com base científica e interdisciplinar,  as realidades

sociais, econômicas, culturais, morais, espirituais, psicológicas e religiosas da família

no  mundo  atual  e  a  projeção  dessas  realidades  para  o  futuro,  organizando  e

divulgando os resultados em documentação, de modo a incentivar a promoção global

da família e o fornecimento de meios para que ela possa ajustar-se às realidades em

que vive.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve trabalho social, torna-se justa a sua declaração de

utilidade pública.
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Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.423/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo às Crianças Cardíacas ou

com Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede no Município

de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo às Crianças

Cardiácas ou com Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede

no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  de  Amparo  às  Crianças Cardíacas  ou  com  Doenças

Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede no Município de Divinópolis,

é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades  precípuas

amparar crianças que sofrem ou sofreram de doenças relacionadas ao coração ou

com doenças raras e idosos que tenham sofrido AVC.

A entidade está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve trabalho social, torna-se justa a sua declaração de

utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.424/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros Boa Vista,

Batinga, Areia Grossa, Chico Lucas e Coruja - Ambac -, com sede no Município de

Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de moradores dos Bairros

Boa Vista, Batinga, Areia Grossa, Chico Lucas e Coruja -  Ambac -,  com sede no

Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  A Associação  de  Moradores  dos  Bairros  Boa  Vista,  Batinga,  Areia

Grossa, Chico Lucas e Coruja é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos,

filantrópica, que tem como objetivos a restauração e reestruturação das pessoas nas

áreas física,  psicológica,  familiar,  social  e  espiritual.  A documentação apresentada

confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e

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

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

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.425/2011

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santana, com sede no Município

de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Santana, com

sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Rosângela Reis
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Justificação: A Creche Comunitária Santana é uma sociedade de direito privado,

sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivos prestar assistência a crianças

de até 5 anos de idade, visando à educação e integração delas com a sociedade. A

documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,

atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.426/2011

Declara de utilidade pública a Associação Show da Vida, 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 Show da Vida, com sede

no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Show da Vida é uma entidade civil de direito privado, de

natureza filantrópica, sem fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos na

área social, incentivando a participação da comunidade e de instituições públicas e

privadas nas ações e programas voltados ao atendimento das pessoas carentes e

necessitadas. A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída

por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.427/2011

Declara patrimônio artístico e cultural do Estado a Feira de Artes e Artesanato da

Avenida Afonso Pena - Feira “Hippie”, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio artístico e cultural do Estado a Feira de Artes e

Artesanato da Avenida Afonso Pena - Feira “Hippie” -, no Municipío de Belo Horizonte.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem nos termos desta lei.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A Feira “Hippie” surgiu em Belo Horizonte no ano de 1969, como um

espaço criado na Praça da Liberdade por um grupo de intelectuais, jovens artesãos e

artistas  plásticos,  para  expor  suas  obras.  Foram  anos  de  expansão  da  feira,

conquistando  a  popularidade  e  a  simpatia  dos  belo-horizontinos  e  visitantes  e

incorporando mais e mais o caráter artístico e cultural do evento que acontecia todas

as quintas-feiras e aos domingos.

Em 1991, a feira foi transferida para a Avenida Afonso Pena, passou a contar com

um espaço mais amplo e a oferecer uma variedade muito maior de produtos e foi

oficialmente  denominada  Feira  de  Arte,  Artesanato  e  Produtores  de  Variedades,

incorporando aos produtos já oferecidos também os alimentos, flores e outros.

Hoje, inegavelmente a nossa Feira “Hippie” é um importante patrimônio artístico e

cultural mineiro, devendo assim ser tratada e declarada. Para tanto, contamos com o

apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentado  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.057/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.428/2011

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Turmalina imóvel

com  área de 228,85m² (duzentos  e  vinte  e  oito  vírgula  e  oitenta  e  cinco  metros

quadrados), situado nesse Município, registrado sob a matrícula AV-4-279 - Protocolo

nº 1000, no Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Minas Novas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado para

funcionamento da Câmara Municipal de Turmalina.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Turmalina de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel  a  fim  de  incorporá-lo  ao  patrimônio  do  Município  e  viabilizar  posterior

veiculação  ao  Legislativo  Municipal  para  funcionamento  da  Câmara,  que  é  uma

referência no apoio e defesa das principais causas de Turmalina.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.429/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dominik de Itamarati - ACDI

-, com sede no Distrito de Itamarati, no Município de Águas Vermelhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Itamarati  -  ACDI  -,  com  sede  no  Distrito  de  Itamarati,  no  Município  de  Águas

Vermelhas.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.
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Carlos Henrique

Justificação: O trabalho realizado pela Associação Comunitária Dominik de Itamarati

consiste  de  atividades  relacionadas  com  o  apoio  ao  pequeno  produtor  rural,

principalmente a integração de seus associados ao mercado de trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população do

Distrito de Itamarati, no Município de Águas Vermelhas, pois atende às demandas de

uma região  muito  carente  do  nosso  Estado.  É  uma entidade  com  personalidade

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado,

tendo por objetivo principal trabalhar no combate à fome e à pobreza da região.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

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

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  governamentais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,

principalmente  a  ampliação  do  atendimento  aos  associados  e  à  comunidade  em

geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.430/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Amapassos de Defesa da Cidadania, com

sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Fica declarado de utilidade pública o Instituto Amapassos de Defesa da

Cidadania, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2011.

Cássio Soares
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Justificação: O Instituto Amapassos de Defesa da Cidadania é uma entidade civil de

direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 7/10/2005. Desenvolve um importante

trabalho que tem por finalidade a conscientização política e social da população, a

fiscalização da aplicação dos recursos públicos, a defesa da cidadania, a preservação

do patrimônio público, o acompanhamento da execução de obras pelo poder público

e a apresentação de sugestões, visando o bem-estar econômico, social,  cultural e

educacional da comunidade, entre outras atribuições. A documentação apresentada

confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e

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

legais.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.458/2011, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Contagem pelos 100 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.459/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos

pelos 40 anos dessa entidade. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.460/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Carlos Alves Francisco, Delegado Regional de Passos, pela

brilhante  atuação  à  frente  da  Delegacia  desse  Município.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.461/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro de Educação Profissional de Itajubá pelos 10

anos de ensino e aprendizagem na área da educação profissional. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 1.462/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Clube Literário Recreativo de Borda da Mata pelos 50

anos de sua fundação. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  1.463/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Instituto Santo Antônio pelos 90 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Educação.)

Nº  1.464/2011,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à atleta brasileira Fabiana de Almeida Murer pela conquista

da medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo realizado em Daegu, na

Coreia do Sul. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 1.465/2011, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Defesa Social  pedido  de informações sobre os  índices de violência

contra a mulher e de "bullying" escolar nos últimos 5 anos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.466/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Associação  Brasileira  dos  Criadores  do  Cavalo  Campolina

pelos 60 anos dessa entidade.

Nº 1.467/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Henrique  Moraes  Salvador  Silva  por  sua  posse  como

acadêmico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina.

Nº 1.468/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Arthur  Eduardo  Savassi  Biagioni  por  sua  posse  como

acadêmico  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  do  Cavalo  Campolina.  (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.469/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Weser Francisco Ferreira Neto pelo lançamento do livro

"Fraudes Empresariais". (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.470/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso  à  Emater-MG pelo  recebimento  do  Prêmio  Melhores  do

Agronegócio 2011. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  1.471/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Jaubert Carneiro Jacques, Juiz de Direito

Titular  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  por  sua  promoção  a
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Desembargador. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.472/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos membros da bancada mineira no Senado Federal e na Câmara dos

Deputados pedido de providências para que os Senadores e Deputados Federais se

empenhem  na  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Federal  nº  3.466/2004,  que  prevê  a

implantação  do  valor  de  Classificação  Brasileira  Hierarquizada  de  Procedimentos

Médicos. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.473/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Ouvidor de Polícia pedido de

informações sobre supostas incursões de policiais militares, em 2011, por qualquer

motivo,  à  Rua  Nações  Unidas,  119,  Barreiro  de  Cima,  onde  reside  Roosewelt

Alexandre  Monteiro,  ex-interno  da  Ceresp-Gameleira,  para  obter  esclarecimentos

sobre  possível  violação de direitos  humanos  na forma de abuso de  autoridade e

perseguição. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.474/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o cumprimento

da Lei Federal nº 12.317, de 2010, com vistas a dispor sobre a duração do trabalho

do assistente social,  aplicando a jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem

redução de salário, em todos os órgãos e entidades da administração estadual. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº  1.475/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Conselho  Federal  de  Nutricionistas  e  ao

Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região - pelo Dia do Nutricionista e pelo

lançamento  da  campanha  Fome,  Obesidade  e  Desperdício:  não  alimente  este

problema. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.476/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre as providências solicitadas

em reunião realizada nessa Secretaria em 16/5/2011, quando se debateu a situação

do lixo nuclear produzido pela Usina Nuclear INB, localizada no Município de Caldas.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.477/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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ao Copam pedido de providências para rever a Deliberação Normativa Copam nº 12,

de 1994, que dispõe sobre a convocação e realização de audiências públicas, com o

objetivo de garantir a efetiva participação popular por meio de ampla publicidade à

convocação dessas audiências.

Nº 1.478/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a  criação  do  Parque

Estadual da Pampulha, no Município de Belo Horizonte, e do Museu da Água e do

Meio Ambiente, a ser implantado no interior dessa unidade de conservação.

Nº 1.479/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  fiscalizar  os  possíveis

impactos  ambientais  e  sociais  decorrentes  das  atividades  realizadas  pela  Inca  -

Incineração e Controle Ambiental -, no Município de Prudente de Morais.

Nº  1.480/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente e ao Copam as notas taquigráficas da

15ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a fiscalização

do cumprimento das condicionantes ainda não atendidas pelo Consórcio Candonga,

no que se refere à Usina Hidrelétrica de Candonga Risoleta Neves, conforme decisão

judicial proferida pela 8ª Câmara Cível do TJMG.

Nº  1.481/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

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

apuração das denúncias sobre possíveis irregularidades no uso de recursos públicos

na Guarda Municipal de Belo Horizonte.

Nº  1.482/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos Deputados Federais  e  Senadores  eleitos  por  Minas  Gerais  as

notas taquigráficas da 1ª Reunião Especial das Comissões de Direitos Humanos, do

Trabalho  e  de  Transporte  e  pedido  de  providências  para  que  se  empenhem  na

aprovação do Projeto de Lei  nº 271/2008 e na derrubada do veto presidencial  ao

dispositivo do projeto de LOA que prevê aumento para os aposentados igual ao do

salário mínimo, bem como comuniquem a esta Casa as medidas efetivadas a esse

respeito.

Nº  1.483/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  à

Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária

dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  vistoriar  o  sistema  da  Guarda

Municipal  de  Belo  Horizonte  em  relação  a  denúncias  sobre  violações  de  direitos

humanos  e  processo  de  militarização  nesta  corporação,  e  seja  encaminhado  à

Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que avalie a possibilidade

de arguir a inconstitucionalidade do Estatuto da Guarda Municipal, considerando-se

essas denúncias.

Nº  1.484/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Polícia  Federal,  à  Senasp,  ao  Ministério  da  Justiça  e  à

Controladoria-Geral da União as notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária

dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  averiguar  possíveis  violações  de

direitos humanos e irregularidades na Prefeitura de Belo Horizonte relacionadas a

denúncias de militarização e uso de recursos da Guarda Municipal.

Nº  1.485/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 41ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  evitar

possíveis retaliações ou punições aos guardas-municipais envolvidos em protestos

contra  demissões  e  irregularidades  ocorridas  na  Guarda  Municipal,  bem  como

àqueles que participaram da audiência pública realizada em 2/8/2011, nesta Casa.

Nº  1.486/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  41ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que seja apurada a

conduta do Ten. PM Daniel Prado no episódio ocorrido em 27/7/2011, na Prefeitura de

Belo Horizonte.

Nº  1.487/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão, cópia do mandado de busca e apreensão e do termo de

audiência  e  pedido  de  providências  para  a  abertura  de  investigação  relativa  às

denúncias do Sr. Glaucio Maria Leão sobre a perseguição que estaria sofrendo por

obra do Sr. Antônio Adônis Pereira, Prefeito Municipal de Juatuba.
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Nº  1.488/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público do Ministério

Público as notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa Comissão, cópia do

mandado de busca e apreensão e do termo de audiência e pedido de providências

para ouvir o Sr. Glaucio Maria Leão sobre a perseguição que estaria sofrendo por

obra do Sr. Antônio Adônis Pereira, Prefeito Municipal de Juatuba.

Nº 1.489/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Juscelino  José  Magalhães,  Juiz  de  Direito  da

Comarca de Ribeirão das Neves e Juiz Substituto da Comarca de Esmeraldas, pela

coragem de apurar irregularidades e possíveis desvios de conduta de Comissários de

Menores e da Juíza Maria José Starling.

Nº  1.490/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  de  Polícia  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para

autorizar o Instituto de Criminalística a realizar o exame de DNA da Sra. Maria dos

Anjos,  genitora  da  mineira  Grazielle  Marques  Silva,  bem  como  para  realizar  a

comparação  do  resultado  com  o  laudo  de  exame de  DNA referente  ao  material

genético colhido do cadáver apontado pela família como sendo da jovem.

Nº  1.491/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  do  Estado  do  Paraná  as  notas

taquigráficas  da  42ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  a apuração de denúncias  envolvendo os policiais  civis  Marcelo

Soares Cesário e Sebastião Afonso.

Nº  1.492/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná as notas

taquigráficas  da  42ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  que  seja  afastado  preventivamente  o  Desembargador  Rafael

Augusto Cassetari.

Nº  1.493/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Vice-Governador do Estado do Paraná, ao Conselho Nacional de

Justiça, à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, à

Corregedoria do STJ, ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Constitucionais e
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ao Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público do

Estado  do  Paraná  as  notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião  Extraordinária  dessa

Comissão e pedido de providências para a apuração dos fatos relatados.

Nº  1.494/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Sr. Mário Lúcio Carreira Machado, 1º-Vice-Presidente do Tribunal

de  Justiça  do  Estado,  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Ordinária  dessa

Comissão  e  formulada  manifestação  de  aplauso  pela  coragem  em  determinar  a

apuração da conduta da Juíza Maria José Starling e nomear outro Juiz para atuar na

Comarca de Esmeraldas.

Nº  1.495/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério

Público as notas taquigráficas da 18ª Reunião Ordinária dessa Comissão, cópias da

matéria veiculada pelo jornal “Hoje em Dia” em 22/8/2011, intitulada "Procuradores do

TCE  ganham  superpoderes  e  usam  até  armas",  e  da  nota  de  esclarecimento

expedida pelo Ministério Público de Contas, bem como pedido de providências para

analisar  a  legalidade  do  ato  e  enviar  a  essa  Comissão  informação  sobre  os

procedimentos adotados.

Nº 1.496/2011,  das Comissões de Segurança Pública e  de  Transporte,  em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  os

contratos de concessão de rodovias garantam a existência de pontos de parada com

infraestrutura ao longo dos trechos contratados.

Nº 1.497/2011,  das Comissões de Segurança Pública e  de  Transporte,  em que

solicitam seja encaminhado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor pedido

de providências para que os caminhões produzidos no País contenham dispositivo de

rastreamento por satélite como forma de inibir o roubo de caminhões e de cargas.

Nº 1.498/2011,  das Comissões de Segurança Pública e  de  Transporte,  em que

solicitam seja encaminhado à ANTT e ao DNIT pedido de providências para que os

contratos de concessão de rodovias garantam a existência de pontos de parada com

infraestrutura ao longo dos trechos contratados.

Nº 1.499/2011,  das Comissões de Segurança Pública e  de  Transporte,  em que

solicitam seja formulada manifestação de repúdio à  Superintendência  de Seguros
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Privados pela aplicação de multa às associações de caminhoneiros no Brasil,  por

estarem, segundo essa Superintendência, exercendo atividade seguradora.

Nº  1.500/2011,  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 a designação de Escrivães de Polícia e Investigadores para os

Municípios de Caldas, Santa Rita de Caldas e Ipuiuna e de um Delegado de Polícia

para a Comarca de Santa Rita de Caldas.

Nº  1.501/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para enviar a esta

Casa expediente contendo proposta de expedição de título de legitimação de terra

devoluta ao Sr. Paulo Gonçalves de Sá.

Nº  1.502/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da  Pesca e Agricultura pedido de  providências  para a

reformulação do zoneamento aquícola do Lago de Furnas, ouvindo a Associação de

Aquicultores e a Associação de Municípios.

Nº  1.503/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Copam pedido de providências para a reformulação

dos  critérios  de  licenciamento  ambiental  de  aquicultura  existentes  na  Deliberação

Normativa nº 74, de 2004, para adequá-la aos parâmetros utilizados na Resolução

Conama nº 413, de 2009.

Nº  1.504/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do IEF pedido de providências para revogar o art. 5º

da Portaria nº 98, de 2002.

Nº 1.505/2011, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Humberto Garcia Bonamichi, técnico do time de Ouro Fino,

pela vitória da equipe na 5ª Copa COE de Pouso Alegre.

Nº  1.506/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para  que  sejam

viabilizados recursos para instalação de uma academia popular na Praça Marília de

Dirceu, no Bairro Inconfidentes.

Nº  1.507/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Ministério  Público Estadual  e à Prefeitura Municipal  de Paracatu

pedido de providências para a liberação de áreas em vias de desapropriação ou de

emissão de posse nesse Município, para que a Copasa-MG viabilize a implantação

de redes de esgotamento sanitário.

Nº  1.508/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Codemig pedido de providências para que realize, no Município de

Patrocínio, reuniões com a comunidade antes da definição sobre o local onde será

implantada uma usina de fertilizantes.

Nº 1.509/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Cemig  pelo  pronto  atendimento  às  múltiplas

ocorrências de queda de energia no Estado, em 9/6/2011, devido aos fortes ventos.

Nº 1.510/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho Estadual do Meio Ambiente e à Secretaria de Meio Ambiente pedido de

providências  para  que  garantam  a  ampla  participação  popular  nas  audiências

públicas que venham a ser realizadas para discutir o processo de reativação da Mina

Del Rey.

Nº 1.511/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  formalizar

convênio com vistas à liberação dos recursos pleiteados pela Creche Cantinho do

Amor, situada no Bairro Olaria, em Belo Horizonte.

Nº 1.512/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Educação pedido de providências  para a instalação de uma escola

estadual no Bairro Sapucaias, em Contagem.

Nº 1.513/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  e  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  desse

Município pedido de providências para a destinação de recursos para a reforma da

Escola Municipal Machado de Assis, localizada no Bairro Amazonas.

Nº  1.514/2011,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Andrea  Sandro  Calabi,  Secretário  da

Fazenda do Estado de São Paulo, pelo sucesso do programa Nota Fiscal Paulista, e

ao  Sr.  Evandro  Luís  Alpoim  Freire,  Coordenador  de  Planejamento  Estratégico  e
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Modernização Fazendária da referida Secretaria,  pela participação em reunião que

teve como objetivo colher subsídios para apreciação do Projeto de Lei nº 1.271/2011,

em tramitação nesta Casa.

Nº  1.515/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que envie a esta

Casa projeto de lei  que proponha a redução da alíquota do ICMS sobre o álcool

hidratado.

Nº  1.516/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Gasmig pedido de providências para que suspenda a veiculação da

peça publicitária que compara o etanol ao gás natural.

Nº 1.517/2011, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à Anvisa

pedido de providências para que seja acelerada a liberação do equipamento ACP 215

para sua implantação no Banco de Sangues Raros do Centro de Tecidos Biológicos

de Minas Gerais.

Nº 1.518/2011,  das Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor,  em que

solicitam seja formulada manifestação de repúdio à Secretaria de Direito Econômico

do  Ministério  da  Justiça  pela  decisão  que  proibiu  as  entidades  médicas  de  se

manifestarem sobre as operadoras de planos de saúde.

Nº 1.519/2011, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à ANTT

pedido de providências  para que realize auditoria  nos contratos de concessão de

infraestrutura ferroviária, especialmente das concessionárias MRS e FCA, no que se

refere  à  conservação  de  patrimônio  histórico  e  cultural  e  ao  cumprimento  das

obrigações referentes ao transporte de passageiros no Estado.

Nº 1.520/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  retomados  os

trabalhos  do  programa  Trens  de  Minas  e  para  que  a  reativação  dos  trens  de

passageiros e a preservação do patrimônio ferroviário sejam inseridas no PPAG e no

PMDI.

Nº  1.521/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado às

Secretarias de Turismo e de Transportes pedido de providências para a inclusão do

ramal  ferroviário  Uberlândia-Araguari  no  programa Trens  de  Minas,  com  vistas  a
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implantar trem turístico.

Nº 1.522/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para instalar redutor

de velocidade no trevo de acesso ao Município de São José da Lapa, na MG-424.

Nº 1.523/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja remodelado o trevo

do Distrito de Arcângelo, no Município de São João del-Rei.

Nº 1.524/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  e  ao DER-MG pedido  de  providências  para  que sejam

reiniciadas as obras de asfaltamento da estrada que liga o Município de Dores de

Campos ao de Prados.

Nº  1.525/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  capacitar

árbitros,  mesários  e  classificadores funcionais  vinculados  à  Federação Mineira  de

Basquete  para  atenderem  demandas  específicas  da  prática  desse  esporte  por

pessoas com deficiência.

Nº 1.526/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Senai-MG  pedido  de  providências  para  a  promoção,  em  caráter  de  urgência  e

gratuitamente, de cursos de formação e qualificação de mão de obra para a cadeia

produtiva de sapatos, bolsas e similares.

Nº  1.527/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para a criação de

um fórum de desenvolvimento das cadeias produtivas no Estado, com o objetivo de

discutir, em caráter permanente, assuntos de interesse dos diversos setores.

Nº 1.528/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para conceder tratamento tributário

diferenciado  ao  segmento  de  confecção  de  bolsas  e  similares,  bem  como  ao

segmento calçadista, com vistas a incentivar a ampliação dessa atividade produtiva.

Nº 1.529/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de providências

para estender ao segmento de confecção de bolsas e similares o tratamento tributário
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concedido ao setor calçadista no âmbito do programa Brasil Maior.

Nº  1.530/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente e às entidades do Sisema pedido de providências para

dar  tratamento  diferenciado  aos  setores  calçadistas  e  de  confecção  de  bolsas  e

similares  na  concessão  de  licenciamento  ambiental,  especialmente  quanto  aos

valores das taxas referentes a esse procedimento.

Nº 1.531/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça pedido de providências para implantar varas exclusivas para o

idoso, conforme previsto no art. 70 da Lei Federal nº 741, de 1º/10/2003.

Nº  1.532/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  implantar  um  centro

socioeducativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 1.533/2011, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos

Deputados  Federais  e  aos  Senadores  eleitos  por  Minas  Gerais  pedido  de

providências para incluir a prática virtual de pedofilia como tipo penal.

Nº 1.534/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  para  verificar  o  cumprimento,  pelos

Municípios e pelo Estado, dos preceitos constitucionais de realização de concurso

público, especificamente na área da assistência social.

Nº 1.535/2011,  da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sesc-MG pela inauguração do espaço cultural Sesc Palladium.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Comissão  de  Minas  e

Energia, da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Délio Malheiros, Duilio de

Castro,  Fred Costa  (5),  Neilando Pimenta  e  Fred Costa  (7),  Sargento  Rodrigues,

Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel, Luiz Henrique, Bruno Siqueira, Hely Tarqüínio,

Gustavo Valadares (2), Sávio Souza Cruz, Gilberto Abramo, Antônio Carlos Arantes e

outros e Fred Costa e outros.

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada manifestação de aplauso

à Emater-MG pela conquista do prêmio Melhores do Agronegócio 2011.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões da Pessoa

com Deficiência, do Trabalho (2), de Minas e Energia (2), de Segurança Pública (2),

de Meio Ambiente (3), de Transporte (2), de Administração Pública, de Saúde (2), de

Educação  (2),  de  Direitos  Humanos,  de  Turismo,  de  Cultura  (2),  de  Defesa  do

Consumidor, de Assuntos Municipais e de Esporte, da Bancada do PMDB (2) e dos

Deputados Pompílio Canavez e Rogério Correia.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Antônio Júlio – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o

que nos traz aqui é a nossa preocupação, juntamente com o Deputado Sávio Souza

Cruz,  com o rumo que está tomando o Estado de Minas Gerais.  Deputado Sávio

Souza Cruz, há muito tempo eu tenho dito que o “choque de gestação” do governo

começou a parir problemas graves no Estado. Começa pela situação financeira, pela

desorganização da Secretaria de Segurança Pública, pela falta de segurança em que

vive a população de Minas Gerais, pela falta de informação, por causa da censura da

imprensa, e por aí afora. Poderíamos enumerar vários problemas, mas o que mais

nos está  afligindo é o descaso com que o Governador  Anastasia está tratando a

greve dos professores. É um desrespeito aos alunos e a seus pais. Ele finge que não

há greve, diz que só 1% está em greve e está gastando fortunas e fortunas com a

imprensa para fornecer informações mentirosas ao povo de Minas Gerais. Isso está

começando a me preocupar, Deputado Sávio Souza Cruz.

Hoje, pela manhã, vimos que quer aprovar um projeto totalmente inadequado, mais

um  projeto  inadequado  sobre  a  educação.  Lembro-me,  como  se  fosse  hoje  de

quando  votamos  aqui  o  subsídio:  neste  microfone  eu  já  dizia  que  o  governo  do

Estado de Minas Gerais estava cometendo um equívoco, que estava enganando a

Assembleia Legislativa,  que estava enganando as professoras e  a si  próprio.  Ele

estava enganando todo o mundo quando fez aprovar aqui a lei do subsídio. E deu no
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que deu, e vai dar no que vai dar, porque se votarmos o projeto da forma como estão

querendo... Chegou hoje à Comissão de Constituição e Justiça, e já querem votá-lo à

tarde. Pelas informações dos bastidores desta Casa, querem aprovar o projeto em

sete dias, cometendo o mesmo erro do outro projeto, Deputado Sávio Souza Cruz.

Estamos  alertando,  com o  intuito  de  ajudar.  Queremos  que  o  governo  saia  do

imbróglio em que ele mesmo se enfiou, que tenha um pouco mais de humildade. O

que está faltando neste governo é humildade: ditador nenhum tem humildade. Todo

ditador acha que está acima de tudo e de todos.

Até  acredito  que  Anastasia  não  seja  esse  tipo  de  ditador  a  que  nos  estamos

referindo, tal  ditadura que é herança do ex-Governador Aécio Neves. Este, sim, é

ditador:  impôs  normas  em  Minas  Gerais,  calou  a  Justiça,  o  Ministério  Público,  o

Tribunal  de Contas,  a Assembleia Legislativa,  amordaçou e censurou a imprensa.

Isso, sim, é ditadura. Voltamos à época da ditadura militar, pior até, pois na ditadura

militar conhecíamos os nossos adversários e os nossos inimigos. Hoje é o poder da

elite, o poder econômico, o dinheiro que impõe a censura e o silêncio do povo de

Minas.

Gostaria muito de ouvir o nosso professor Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio  Souza  Cruz (em aparte)*  – Cumprimento V.  Exa.,  Deputado

Antônio Júlio, que, mais uma vez, dá uma demonstração de coragem, que é a marca

de sua ação parlamentar, mais do que isso, a marca da trajetória e da vida pública de

V. Exa.,  antes até de possuir mandato, na luta contra a ditadura, contra o regime

militar.

Deputado  Antônio  Júlio,  V.  Exa.  traz  à  Casa uma consideração  importante.  Há

quase  100  dias  tem  ocorrido  greve  no  magistério  mineiro.  Agora  o  governo

encaminha  um  projeto,  e,  como  em  tudo  que  vem  do  governo,  a  Assembleia

Legislativa  rasteja  para  a  ele  atender  com  agilidade.  É  o  trâmite  “Ben  Johnson”:

rápido e viciado. Hoje já está na pauta, já se distribui avulso, já se convoca reunião

extraordinária para a noite, porque tudo o que o “amo” mandar faremos, sim, senhor.

Essa é a lógica que impera em Minas Gerais, a herança de Aécio Neves. V. Exa., já

há algum tempo, batiza um dos motes do “marketing” desse governo, o chamado

choque de gestão, chamando-o de “choque de gestação”. Acho que o que assistimos
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agora  é  o  nascimento  desse  “choque  de  gestação”,  o  nascimento  do  “bebê  de

Rosemary”. Vem ao mundo o “bebê de Rosemary”, que começa a se mostrar na sua

inteireza ao povo de Minas Gerais. Hoje nós temos não só a greve dos professores,

mas também, ainda em curso, a greve da Polícia Civil, a greve do pessoal do meio

ambiente, a demonstrar, de forma clara, aos mineiros a absoluta farsa que tem sido o

governo  Aécio  Neves,  essa  apropriação  do  governo  de  Minas  por  um  projeto

eleitoreiro, por uma obsessão pelo cargo de Presidente da República. Isso precisa ser

denunciado. Isso é grave.

Ainda  ontem  tive  oportunidade  de,  no  lançamento  do  Movimento  Minas  sem

Censura, de que V. Exa. é um dos coordenadores, demonstrar que todos os governos

têm acertos e erros, gente séria e gente menos séria, gente honesta e gente corrupta,

mas  o  que  é  particularmente  grave  em  relação  ao  Senador  Aécio  Neves  é  a

apropriação  das  instituições,  o  adormecimento  do  Ministério  Público,  a  sua

inapetência por investigar os desvios do governo, o total controle da mídia pelo abuso

da publicidade oficial, o amordaçamento do Poder Judiciário, que não atua contra os

interesses do governo, o mesmo ocorrendo em relação ao Tribunal de Contas e a

esta Casa, cujo nome já tive a oportunidade, algumas vezes, de sugerir que, por meio

de proposta de emenda à Constituição seja mudado para “Assembleia Homologativa

do Estado de Minas Gerais”,  pois continua só fazendo a vontade do poderoso de

plantão.  Isso  é  gravíssimo.  É  a  hora,  quem  sabe?,  de  os  Deputados  tomarem

consciência do seu papel verdadeiro, que o povo mineiro lhes delegou, e analisarem

o que ocorre de fato em Minas Gerais; não na Minas do “marketing”, transformada em

“filial do Paraíso”, mas na Minas real, onde o serviço público entra em colapso; onde

os  professores  há  100  dias  não  conseguem  exercer  as  suas  funções  e,

consequentemente, as crianças não têm aula; onde não há licenciamento ambiental,

porque o pessoal do meio ambiente está em greve; onde a segurança vive dias mais

assustadores  porque  a  polícia  não  consegue  também  exercer  as  suas  funções.

Enquanto isso, gastam-se milhões e milhões de reais para se construir uma imagem

artificial, sobretudo do Governador Aécio Neves, já que o governo de Minas está a

seu serviço, na sua chamada “obsessão presidencial”.

Termino como comecei: cumprimentando V. Exa., como sempre, pela coragem de
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expor um tema tão importante à consideração desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio – Antes de conceder aparte ao Deputado Duarte Bechir,

irei  municiar  V. Exa. para fazer a defesa do governo, que é sua responsabilidade,

como Líder. Estamos vivendo um momento sério em Minas Gerais, e digo isso aqui

porque não quero que o governo seja ruim. Queremos um governo bom, mas ele está

sendo ruim, e o Estado está pior. Temos de defender o Estado. Ontem, o Governador

Anastasia criticou, ironizou o movimento das professoras em Diamantina. Isso é sério,

é descaso,  é dizer:  ”Não adianta fazer  o movimento, porque não dará em nada”.

Lembro-me de que, quando fui Líder (meu partido era o PMDB, e o Governador era

Itamar Franco), a Secretaria de Fazenda criou um problema sério para o setor da

avicultura. E nada resolvia o problema que eles criaram. Um dia, fui  ao Henrique

Hargreaves  e  disse-lhe:  ”Não  há  lógica,  o  Governador  não  está  resolvendo  o

problema. Vim aqui para lhe comunicar que sou do PMDB, assim como o Governador,

mas amanhã faremos uma grande manifestação na porta do Palácio da Liberdade e

traremos  três  caminhões  de  frangos  e  dois  de  galinhas”.  Ele  teve  o  mesmo

comportamento que o Anastasia teve hoje,  ironizou e me gozou. Disse-lhe: “Pode

ironizar,  não  há  problema.  Não  quero  que  a  imprensa  noticie  uma linha  do  que

faremos, mas quero que o Governador do Estado de Minas Gerais, que é do meu

partido, saiba o que está havendo num setor importante: a avicultura. Não vim aqui

pedir sua opinião, mas dizer-lhe que faremos isso e jogaremos as galinhas dentro do

Palácio”. Aí, ele ironizou mais uma vez: “Por que galinha?”. Respondi que quando se

solta um frango, ele para, mas as galinhas saem voando. Assim, tenho a certeza de

que o Governador terá conhecimento do que está se passando. É o que está faltando

em Minas Gerais: a coragem da base do Governo de dizer ao Prof. Anastasia que

não é apenas 1% dos professores que está em greve. Isso é mentira! O movimento

grevista é muito maior do que se possa imaginar. Está igual à greve do ano passado.

Disse  desta  tribuna  que  votaríamos  o  subsídio  que  o  Sind-UTE  aceitou,  que

votaríamos porque disseram que era bom. O projeto tem todos os ingredientes para

dar errado. Vou repetir isso. Ainda não o fiz por falta de tempo, achei que era o último

orador.  Deputado Duarte,  disse  isso  hoje ao Presidente  da  Comissão de  Justiça,

Deputado Sebastião Costa. Está na hora de um grupo de Deputados intermediar essa
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greve,  sem  ficar  jogando  para  a  plateia.  Faça-se  uma  reunião  mais  fechada  e

encontre-se uma saída. Se esse projeto for aprovado do jeito que estão querendo,

apressadamente, de que qualquer jeito,  haverá greve atrás de greve.  O projeto é

ruim,  apresenta  problemas  que  devem  ser  resolvidos.  O  governo  criou  subsídio.

Como haverá  carreira  na  educação com subsídio,  Deputado  Rogério?!  Temos de

mudar a lei e a Constituição. Às vezes, falamos de forma diferente da do movimento

grevista, porque queremos ajudar o governo, porque essa greve é ruim para todos, é

ruim para a Assembleia, é ruim para o governo, é ruim para a educação, é ruim para

os professores. Quando algo é ruim para todo o mundo, é óbvio que ninguém leva

vantagem.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)  – Muito obrigado pelo aparte, Deputado.

Apesar de o tempo ser curto, citarei rapidamente os termos que V. Exa. mais frisou. V.

Exa. afirmou que o choque de gestão não foi um bom programa para Minas Gerais.

Na  verdade,  o  choque  de  gestão  equilibrou  a  receita  e  restringiu  a  despesa,

diminuindo-a. Esta foi a finalidade do programa: dar qualidade à receita e corrigir as

deficiências da despesa, atuando onde o Estado mais sangrava, onde poderia haver

contenção. Assim, foram cortados mais de 3 mil cargos comissionados, para gerar

recursos e fazer a obra que todos os mineiros sempre desejaram, objeto do grande

mandato do Senador Aécio Neves, continuada no mandato do Governador Anastasia.

Não há que discutir a eficiência, o impulso que o choque de gestão deu para o

engrandecimento de Minas Gerais, que havia, Deputado Antônio Júlio, perdido sua

capacidade  de  fazer  financiamentos,  havia  perdido  capacidade  de  ir  ao  Banco

Interamericano para buscar recursos. Já não havia essa capacidade. Precisávamos,

portanto, de um Governador que tivesse coragem, e Aécio Neves a teve; que tivesse

consciência de sua responsabilidade, e Aécio Neves a teve. Junto com Aécio, estava

o Prof. Anastasia, fazendo todo o trabalho de bastidores.

Quanto ao que disse V. Exa.:  que devemos buscar um encaminhamento para a

greve; quanto a isso, todos temos a mesma opinião. Pena, Deputado Antônio Júlio,

que  não  temos  essa  oportunidade...  A  greve  foi  jogada  no  colo  do  partido  de

oposição. O Sindicato nunca nos chamou para uma conversa. Recentemente, quando

se tentou buscar um acordo por meio da mídia, quando houve uma denúncia de que
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havia policiais na porta do Sindicato,  chamaram o Deputado Rogério.  O Sindicato

jamais nos chamou para um debate, mas nos coloca perante os professores como

“inimigos da educação”. Hoje, o discurso aplaudido pela plateia é dizer que se é a

favor da greve. Não há nenhum propósito de que ela termine.

V. Exa. há de convir comigo - fui Prefeito de Campo Belo - que temos pela frente um

Orçamento  a  ser  cumprido,  temos  pela  frente  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

Deputado Antônio Júlio. Muitas vezes podemos até administrar com o coração, mas,

acima de tudo, devemos administrar com a razão. E a razão é dura. O Prefeito e o

Governador que não administrarem com os fundamentos da Lei de Responsabilidade

Fiscal incorrerão em sérias obrigações, nas penalidades previstas na referida lei.

Deputado Antônio Júlio,  sei que meu prazo terminou,  mas, para encerrar,  quero

dizer  que,  quanto  mais  a  plateia  gritar  a  favor  da  greve,  mais  palmas  haverá.

Entretanto  poucos  sabem  da  grande  verdade:  que  esta  greve  tem  um  caráter

eminentemente político: querem, a todo o custo, atrapalhar as ações do governo, de

olho na reeleição da atual Presidente da República. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio – Obrigado pelo tempo, Sr. Presidente. Para encerrar,

gostaria de dizer, Deputado Duarte Bechir, que não é verdade que o governo cortou 3

mil cargos. Esses 3 mil cargos deixaram de ser preenchidos na época de Itamar. Eles

já não existiam. Não gosto de entrar nessa confusão, porque essa é uma discussão

de governo, e todo governo é igual, seja de Itamar, seja de Aécio, seja de Anastasia.

É tudo igual. Muda apenas a roupagem.

Entretanto  gostaria  de  dizer  que  a  questão dos  arapongas é  grave.  Censura  e

controle de nossos telefones é coisa grave. Hoje mesmo uma Juíza denunciou que os

seus  telefones  estavam  grampeados.  Então,  disse:  “Que  novidade!”.  Todos  os

telefones estão grampeados: os da Oposição e os da Situação. Isso é um estado de

exceção que devemos combater. Não podemos aceitar ser vigiados 24 horas, como

se  participássemos  de  um  “Big  Brother”.  Em  outra  hora,  gostaria  de  ter  a

oportunidade de discutir mais profundamente esse assunto.

Acho  que  a  greve  é  um  instrumento  legal,  mas  estou  preocupado  com  um

movimento tão prolongado, por irresponsabilidade do governo. A greve se prolonga,

porque o governo a está tratando como se fosse brincadeira. Como eu disse ontem, o
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Prof. Antonio Anastasia de professor parece não ter nada, pois tem massacrado a

classe dos educadores de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputados,  Deputadas,

companheiros que se encontram nas galerias nos visitando - aliás, é um prazer tê-los

aqui  –  e  da  imprensa  que  estão  cobrindo  as  atividades  da  nossa  Assembleia

Legislativa.  Hoje  vim  à  tribuna e  já  o faria  na semana passada,  mas não houve

quórum nesta Casa. Há duas semanas não há quórum na Assembleia. Felizmente

estamos retomando os trabalhos. Deputado Sávio Souza Cruz, como é assembleia

homologatória, pensei que já tinham dado um jeito de fechá-la, mas felizmente não.

Continuaremos pelo menos promovendo algum debate político nesta Casa.

Sr. Presidente, quero trazer uma denúncia séria que fiz ontem na Ouvidoria, com a

participação  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  acompanhado  pela  OAB  e  em

companhia da Profa. Beatriz Cerqueira, Coordenadora do Sind-UTE. Na verdade, é

uma denúncia que o Deputado Antônio Júlio citou em sua fala. Quero relatá-la aos

Deputados porque o fato é grave. Trata-se de espionagem feita por policiais militares

à paisana a sindicalistas, mais notadamente do Sind-UTE, que hoje encaminha a

greve dos professores, que, aliás, depois de amanhã, completará 100 dias.

A Profa.  Beatriz  já  tinha,  em  assembleia,  aqui  mesmo no  pátio  da  Assembleia

Legislativa, denunciado que pessoas estavam seguindo sindicalistas a partir da sede

do  próprio  Sindicato.  O  veículo  delas  ficava  a  20m  do  sindicato,  e  ela  e  outros

sindicalistas, assim que saíam, eram seguidos. Ela estranhava esse ato e, sem saber

quem era, avisou que queria proteção. Além disso, que a polícia verificasse do que se

tratava e quem seguia esses sindicalistas em pleno Estado Democrático de Direito.

Ao ser comunicado disso, solicitei à sindicalista que, assim que esse fato voltasse a

ocorrer, anotasse as placas dos veículos e me comunicasse. E assim ela e outros

sindicalistas agiram. Quando fomos verificar a placa no Detran, veio escrito que é de

acesso restrito. Solicitei a companheiros e amigos da Polícia Civil que investigassem

essas placas. Eles me informaram que são de veículos da Polícia Militar a serviço

dela. Estranhei aquele fato e pedi à Profa. Beatriz que novamente me avisasse assim
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que fosse seguida. Então ela ligou de celular para celular, ou seja, do dela para o

meu.  No  dia  em  que  fez  isso,  esses  arapongas  ou  espiões  imediatamente  se

evadiram do lugar e não conseguimos saber de quem se tratava. Presumo que o meu

telefone e o dela ou um dos dois estejam grampeados. Isso é uma suspeita. Aliás, já

tive o meu telefone grampeado. Fui à Polícia Federal, que constatou isso. Tenho por

mim que, quando era Deputado na outra legislatura, já havia uma ação a serviço do

governo. Naquela ocasião, a Polícia Federal constatou de onde vinha o grampo, mas

depois não deu sequência à apuração. Qualquer outro dia, relato esse fato com mais

precisão. Tenho tudo isso documentado.

Solicitei à Profa. Beatriz que me ligasse de telefone fixo para outro fixo, e assim ela

fez. Nesse dia - se não me engano, numa manhã de terça-feira, véspera de feriado -,

dirigi-me  ao  Sind-UTE.  Há  20m  de  lá  estava  o  veículo  com  outra  placa.  Ao

investigarmos  sua  origem,  encontramos  os  mesmos  dizeres  no  Detran:  “acesso

restrito”. Essa pessoa que se encontrava no veículo primeiramente mentiu, dizendo

que  trabalhava  para  um  jornal.  Indaguei-lhe  qual  era  o  jornal,  e  não  quis  me

responder. Os nossos assessores e sindicalistas que lá estavam se posicionaram à

frente do veículo. Como não pôde arrancá-lo, ele decidiu dar ré, trancou o veículo e

foi  embora  sem  querer  se  identificar.  Isso  por  si  só  já  era  grave  porque  era

“arapongagem” e, conforme disse o Deputado Sávio Souza Cruz, Estado de exceção

que  já  controla  o  Ministério  Público,  o  Tribunal  de  Contas,  a  grande  maioria  da

Assembleia Legislativa e a imprensa nem se fala. Com esse Estado de exceção que

funciona em Minas, faltava agora a espionagem, porque lá estava na minha frente a

“arapongagem” completa e desnuda, completamente flagrada. Isso põe o Estado de

exceção como uma Gestapo, uma KGB funcionando ali à nossa frente, às nossas

vistas. O policial foi embora. Isso já era grave. Liguei para o 190, a fim de solicitar

uma viatura da Polícia Militar e de saber sobre esse veículo que foi abandonado e

sobre  quem  o  abandonou,  Deputado  Tenente  Lúcio.  No  entanto,  a  polícia  não

compareceu. Então, como Deputado Estadual, tive a prerrogativa de ligar para o Cel.

Renato, Comandante da Polícia Militar, que me atendeu e disse: “Deputado, já sabia

do que se tratava”. Em resumo, ele disse o seguinte: “Não, Deputado. Não enviarei

viatura alguma da Polícia Militar. Não vou criar fato político”. Vejam só isso! Respondi-
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lhe: “Como é, Coronel? O senhor não tem de criar ou não fato político. A obrigação da

Polícia Militar  é vir  ao local, a chamado de qualquer cidadão, quanto mais de um

Deputado Estadual que aqui representa o Poder Legislativo e que quer saber quem

estava  nesse  veículo,  a  serviço  de  quem  e  fazendo  o  quê.  Se  estava  ou  não

ameaçando uma dirigente sindical”. Ele repetiu o que tinha dito: “Não enviarei viatura

alguma para não gerar  fato político”.  Quer  dizer,  o Comandante da Polícia  Militar

determina se vai ou não gerar fato político, agradável ou não ao governo a que ele

serve  –  aliás,  não  mais  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  mas,  sim,  ao  governo,  ao

Governador ou ao Senador Aécio Neves, conforme disse o Deputado Duarte Bechir.

Tudo tem de ser feito para que ele um dia sonhe em ser o Presidente da República do

Brasil. Tudo tem de funcionar em Minas Gerais a seu serviço e agora a KGB mineira,

a Gestapo do Anastasia. É isso que enxergamos. Deputado Sávio Souza Cruz, até

hoje não obtivemos resposta alguma. Aliás, daqui a pouco, Deputado, concederei um

aparte a V. Exa.

A Comissão  de  Direitos  Humanos  nos  acolheu  –  aliás,  estive  lá  ontem  com  o

Deputado Durval Ângelo. Ontem o Ouvidor de Polícia nos comunicou que, a pedido

do Subcomandante,  a Corregedoria abriu um processo de inquérito,  portanto uma

resposta nos será dada. Assim  espero.  É simples saber quem era,  pois filmamos

tudo, assim como o cidadão que aquilo fez. Então poderão saber de onde ele veio.

Há boatos e informações de que veio de lugares altos. Vamos esperar.  Não será

qualquer comunicado que enganará este Deputado ou esta Assembleia Legislativa.

Queremos  saber  a  quem  essa  pessoa  estava  servindo,  quais  os  interesses  e  o

porquê. Esperamos que, de fato, haja um inquérito real. Em vez de ficar atacando

professores, como fez outro dia o Dr. “Aeceu”, cabe ao Ministério Público cumprir o

seu papel  real  de  investigação.  Aliás,  o  Ministério  Público  do  Rio  Grande do Sul

acabou de entrar com uma ação para que lá se pague o piso. Aqui o Dr. “Aeceu” vai à

televisão  coibir  os  professores.  Nunca  vi  Ministério  Público  desse  naipe.  Isso  é

impressionante e precisa ser dito aqui. É apenas um parêntese.

Deputados, Deputadas, imprensa e telespectadores, esse foi o caso que ocorreu.

Cria-se estratégia para intimidar os professores e os sindicalistas em vez de negociar

com eles. Como bem disse o Deputado Antônio Júlio, criam-se artimanhas para tentar
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acabar com a Oposição em vez de dialogar com ela no Estado de Direito. Assim está

funcionando o governo Anastasia: a reboque e por ordem do Senador Aécio Neves.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  quero

cumprimentá-lo.  V.  Exa.  traz  aqui,  mais  uma  vez,  esse  fio  condutor  entre  os

pronunciamentos, que é o Estado de exceção. É necessário registrar como isso dói

em nós, mineiros, que temos algumas das instituições de maior tradição democrática.

Pouca gente sabe que esta Casa, esta Assembleia Legislativa, junto à do Rio Grande

do Sul, foram as únicas que a ditadura militar não ousou fechar. Se a ditadura militar

não ousou fechar, Aécio Neves ousou tutelar e pisar em cima dela. Isso dói muito em

nós, mineiros, que lutamos muito pelas nossas instituições.

Ver agora a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de tantas tradições, a polícia

do alferes Tiradentes, transformada em uma Gestapo, na ação subalternizada, na

ação eleitoral  do  Senador  Aécio  Neves,  dói  profundamente  em  quem valoriza  as

instituições públicas que o povo mineiro construiu ao longo de sua história. Então, a

transformação de um setor da Polícia Militar em uma Gestapo do Aécio Neves; a

Assembleia  em  uma  mera  instância  de  homologação;  a  mídia  mineira  em

propagandista de uma campanha permanente de um Senador; tudo isso aos mineiros

é muito doloroso. E agora o Ministério vem consolidar, vem coroar essa situação. Sob

o comando do Procurador “Aeceu” Torres, o Ministério Público, que já não pratica

para si o teto de remuneração e encontra várias formas de burlar o teto, também

permite que o governo não pague o piso.

Deputado Rogério Correia, quero lembrar ao Procurador “Aeceu” que sem piso e

sem teto não se edifica a Justiça.

É  fundamental  que,  mais  uma  vez,  busquemos  a  reconstrução  de  um  Estado

minimamente democrático em Minas Gerais. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa. tem

sido fundamental - foi e ainda é - na construção do Bloco Minas sem Censura e agora

do Movimento Minas sem Censura. V. Exa. trabalha a visão do Estado Democrático

de Direito e da conquista da democracia e da verdade como poucos Deputados o

fazem nesta Casa. Por isso V. Exa. tem trazido a esta Assembleia Legislativa esse

debate pela manutenção da luta pela liberdade.
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Sr.  Presidente,  gostaria  de  tratar  um  pouco  sobre  a  reivindicação  em  si  dos

professores  e  dos  100  dias  de  greve  em  que  esses  heróis  estão  enfrentando  o

governo Anastasia.  Digo  heróis  porque não é fácil  enfrentar  a  mídia,  o  Ministério

Público, a Maioria da Assembleia Legislativa.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, desculpe-

me interrompê-lo dessa forma, mas acabamos de receber a informação de que, em

várias regiões do Estado de Minas Gerais, assim que V. Exa. assomou à tribuna, o

sinal da TV Assembleia foi cortado. Será que é mais uma coincidência, Deputado?

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Impressionante.  Tudo  é  possível  aqui.  Nesse

governo tudo é possível, até o sinal da TV Assembleia ser cortado. Deputado Sávio

Souza Cruz, qualquer dia vão fechar a própria Assembleia Legislativa. Será esse o

jeito, pois não bastará simplesmente cortar o sinal da TV Assembleia para nos fazer

calar. Qualquer dia fechar a Assembleia legislativa, porque não vamos deixar de falar.

Tentaram calar a voz da Oposição com ações para diminuir o tamanho do bloco e

agora cortaram até o sinal da TV Assembleia, é inacreditável. Infelizmente, essa é

uma denúncia gravíssima, e precisamos apurá-la.

O Deputado  Alencar  da Silveira  Jr.  (em aparte)  –  Isso  não pode acontecer,  se

realmente aconteceu. Falo como criador da TV Assembleia. Há 16 anos, no dia 30 de

novembro, colocamos essa televisão no ar. Portanto, temos de apurar o ocorrido.

Estamos acompanhando pelos monitores e vemos que a TV está no ar. Mas vamos

fazer agora mesmo um documento, assinado por mim, por V. Exa. e por todos os

Deputados neste Plenário, pedindo que isso seja apurado e que sejam tomadas as

providências necessárias. Tenho certeza de que isso é contrário aos princípios do

Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro. Aqui há de se garantir a abertura,

pois o que se passa aqui deve ser levado à casa de cada telespectador. A televisão

só vai sair do ar quando começarmos a subir à tribuna para fazer campanha, pedir

voto, dizer que somos candidato e declarar o nosso número. No mais, o que acontece

nesta Casa tem de ir para a casa de todos. Então, temos de fazer esse documento

agora e encaminhá-lo ao Presidente desta reunião. Vou sair daqui agora e procurar o

Rodrigo, Diretor da TV Assembleia, e o José Geraldo, para me informar. Se isso de

fato  aconteceu,  alguém  terá  de  ser  punido  pelo  Presidente  desta  Casa,  que
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certamente é contrário a essas atitudes, porque aqui a liberdade de imprensa tem de

ser garantida.

O Sr.  Presidente -  A Presidência comunica ao Plenário que houve problema de

interferência por radiação no satélite que envia o sinal da TV Assembleia para todo o

interior do Estado. O problema foi identificado e sanado, mas ocorrerá novamente em

intervalos determinados.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  Tenente  Lúcio.  Agradeço  a

informação, que vamos verificar porque, como se diz, “gato escaldado tem medo de

água fria”. Como vemos arapongas perseguindo sindicalistas e censura de montão à

imprensa  mineira,  ficamos  desconfiados  de  que  o  mesmo  possa  ocorrer  na

Assembleia Legislativa. Mas tomara que não e que tenha razão o Deputado Alencar,

cujas palavras agradeço.

Como houve uma quebra no meu raciocínio, peço ao Presidente apenas mais 1

minuto, para encerrar. Em relação à greve dos professores, que chamo de heroica,

ela  completará  100  dias  na  próxima  quinta-feira.  É  um  recorde.  O  Governador

Anastasia conseguiu um péssimo recorde: essa é a guerra mais longa da história de

Minas Gerais  -  na quinta-feira completam-se 100 dias  de greve.  Aliás,  pelo  visto,

infelizmente, ela vai prosseguir porque até agora a proposta é muito ruim. Mas tenho

fé de que até quinta-feira o governo faça uma negociação em torno da tabela.

Quero  anunciar  que  a  tabela  salarial  anunciada  termina  com  a  carreira,  como

adiantou o Deputado Antônio Júlio.  Legalmente, não se pode fazer isso, porque o

STF determinou que sobre o piso fixado incindiria a carreira. Assim, ele não pode

simplesmente liquidar a carreira.

Mais duas observações importantes e encerro. Primeiro, a Lei de Responsabilidade

Fiscal não está sendo atingida.  Vão chegar agora os dados relativos ao segundo

quadrimestre,  até  agosto,  e  o  índice  virá,  como já  adiantou  a  própria  Secretária

Renata Vilhena, em torno de 40% a 41% e não de 48,4%. Ou seja, não há limite da lei

de responsabilidade fiscal sendo atingido, tanto é que o governo não tem feito essa

alegação. Isso quer dizer, Deputados, que ele ainda pode ter flexibilidade em relação

à tabela.

Em segundo lugar, em 2006 a educação significava 44,06% da folha; de 2007 a
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2010 foi  diminuindo até chegar  a 37,8%.  Ou seja,  perdeu-se 7% do potencial  da

educação  na  folha,  trilhando-se  um  caminho  inverso  ao  das  nossas  prioridades.

Então,  quando falamos da possibilidade de se atenderem as reivindicações,  ela é

real. É disso que se trata.

Por fim, espero que o governo dê resposta a esse problema da espionagem, da

“arapongagem”, esclarecendo a serviço de quem estavam. Acho que o Comandante

da Polícia Militar deveria ser tirado de lá, porque dizer que não vai enviar uma viatura

para verificar o caso...

Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência dá as boas-vindas ao Deputado Pinduca Ferreira,

que está aqui conosco hoje. Gostaria de saudá-lo e de dar-lhe as boas-vindas em

nome de toda a Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Tenente  Lúcio)  -  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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da renúncia do Deputado Mauri

Torres e do recebimento do Ofício nº 2/2011, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais, que comunica a retificação do Relatório Geral de Apuração das Eleições de

2010, os Deputados Sebastião Costa e Jayro Lessa permanecem como efetivos na

17ª Legislatura.

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 1.477 a 1.479/2011, da

Comissão de Meio Ambiente, 1.480 a 1.495/2011, da Comissão de Direitos Humanos,
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1.496 a 1.499/2011, das Comissões de Segurança Pública e Transporte, 1.500/2011,

da Comissão de Segurança Pública, 1.501 a 1.504/2011, da Comissão de Política

Agropecuária, 1.505 e 1.506/2011, da Comissão de Esporte, 1.507 e 1.508/2011, da

Comissão de Assuntos  Municipais,  1.509 e  1.510/2011,  da  Comissão de Minas  e

Energia, 1.511 a 1.513/2011, da Comissão de Educação, 1.514/2011, da Comissão de

Fiscalização Financeira, 1.515 e 1.516/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor,

1.517/2011, da Comissão de Saúde, 1.518/2011, das Comissões de Saúde e Defesa

do Consumidor, 1.519 a 1.521/2011, da Comissão de Turismo, 1.522 a 1.524/2011, da

Comissão de Transporte, 1.525/2011, da Comissão da Pessoa com Deficiência, 1.526

a  1.534/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  e  1.535/2011,  da  Comissão  de  Cultura.

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  12ª

Reunião  Ordinária,  em  24/8/2011,  do  Requerimento  nº  1.362/2011,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva;  do  Trabalho  (2)  -  aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em

24/8/2011, do Projeto de Lei nº 522/2011, na forma do Substitutivo nº 1, do Deputado

Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 1.315/2011, do Deputado Duarte Bechir, e

1.358/2011,  do  Deputado  Bosco;  e  aprovação,  na  3ª  Reunião  Extraordinária,  em

1º/9/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  226  e  584/2011,  do  Deputado Elismar  Prado,

1.333/2011 com a Emenda nº 1, da Deputada Ana Maria Resende, 1.550/2011, do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  1.678/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

1.727/2011, do Deputado José Henrique,  1.735/2011, do Deputado Luiz Henrique,

1.925/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  1.935/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

1.951/2011,  do  Deputado  João  Leite,  1.958/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,

1.961/2011 na forma do Substitutivo nº 1, do Deputado Dilzon Melo, 1.980/2011, do

Deputado  Ulysses  Gomes,  1.999/2011,  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

2.024/2011, do Deputado Fred Costa, e 2.067/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, e do

Requerimento nº 1.377/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Minas e Energia

(2)  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  25/8/2011,  do  Requerimento  nº

1.336/2011, do Deputado Gustavo Valadares; e aprovação, na 15ª Reunião Ordinária,



814
____________________________________________________________________________

em  1º/9/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.386  e  1.387/2011,  do  Deputado  Elismar

Prado;  de  Segurança  Pública  (2)  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em

23/8/2011, do Projeto de Lei nº 1.943/2011, do Deputado Bonifácio Mourão, e dos

Requerimentos  nºs  1.308/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  1.329/2011,  do

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  e  1.340/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio;  e

aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 30/8/2011, do Projeto de Lei nº 1.954/2011,

da  Deputada  Rosângela  Reis,  com  a  Emenda  nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs

1.360/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  1.381,  1.382,  1.388  e  1.391/2011,  do

Deputado  Elismar  Prado,  e  1.400/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu;  de  Meio

Ambiente  (3)  -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  23/8/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.295 e 1.296/2011, do Deputado Fred Costa, e 1.320/2011, da

Comissão  de  Cipe  Rio  Doce;  aprovação,  na  10ª  Reunião  Extraordinária,  em

31/8/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.948/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,

1.989/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 1.996/2011, do Deputado Duarte

Bechir; e aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 13/9/2011, dos Projetos de Lei nºs

967/2011,  do Deputado Inácio Franco,  e 1.689/2011,  do Deputado Luiz Humberto

Carneiro; de Transporte (2) - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 23/8/2011, do

Projeto de Lei nº 1.149/2011, do Deputado Deiró Marra, com a Emenda nº 1 e dos

Requerimentos nºs 1.302/2011, do Deputado Doutor Viana, 1.310/2011, do Deputado

Elismar Prado, 1.326/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e 1.366/2011, da

Comissão  de  Assuntos  Municipais;  e  aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em

30/8/2011,  do  Requerimento  nº  1.390/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de

Administração Pública -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em 23/8/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.303 e 1.305/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 1.337/2011, do

Deputado Jayro Lessa;  de Saúde (2)  -  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em

24/8/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.947/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  e  dos

Requerimentos nºs 1.304/2011, do Deputado Duarte Bechir, 1.317/2011, do Deputado

Hely Tarqüínio, 1.328/2011, do Deputado Bruno Siqueira, e 1.331/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel;  e  aprovação,  na 20ª  Reunião Ordinária,  em 31/8/2011,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.939/2011,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  e  1.957/2011,  do

Deputado Adalclever Lopes, com a Emenda nº 1 e dos Requerimentos nºs 1.378 a
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1.380, 1.392, 1.393, 1.396 e 1.398/2011, do Deputado Elismar Prado; de Educação

(2) - aprovação,  na 17ª Reunião Ordinária,  em 24/8/2011, dos Requerimentos nºs

1.314/2011,  do  Deputado  Delvito  Alves,  1.316/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,

1.334/2011, do Deputado Duarte Bechir, 1.335/2011, do Deputado Duilio de Castro, e

1.357 e 1.359/2011, do Deputado Bosco; e aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em

31/8/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.928/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  dos

Requerimentos  nºs  1.385  e  1.389/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de  Direitos

Humanos - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 24/8/2011, do Projeto de Lei nº

1.933/2011,  do  Deputado Duarte  Bechir;  de  Turismo -  aprovação,  na  8ª  Reunião

Extraordinária, em 31/8/2011, do Projeto de Lei nº 925/2011, do Deputado Gustavo

Corrêa, e dos Requerimentos nºs 1.297/2011, do Deputado Jayro Lessa, 1.299/2011,

do Deputado Délio  Malheiros,  1.319/2011,  do  Deputado Rômulo  Veneroso,  1.322,

1.323,  1.325  e  1.327/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  1.333/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.338/2011, do Deputado Neilando Pimenta, e 1.300,

1.364 e 1.365/2011, do Deputado Doutor Viana; de Cultura (2) - aprovação, na 16ª

Reunião Ordinária,  em 24/8/2011,  dos Projetos de Lei nºs 431/2011, do Deputado

Sargento  Rodrigues,  1.922/2011,  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  1.963/2011,  do

Deputado  Duarte  Bechir,  e  1.945/2011,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  e  dos

Requerimentos nºs 1.306/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 1.311/2011, do

Deputado Rômulo Veneroso; e aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 31/8/2011,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.990/2011,  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

2.003/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  e  2.072/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária, em

31/8/2011, do Requerimento nº 1.309/2011, do Deputado Elismar Prado; de Assuntos

Municipais - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 24/8/2011, dos Requerimentos

nºs  1.307/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  e  1.339/2011,  do  Deputado

Pompílio Canavez; e de Esporte - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 6/9/2011,

dos Projetos de Lei nºs 1.909/2011, do Deputado Rogério Correia, 1.987/2011, do

Deputado  Paulo  Guedes,  1.988/2011,  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

2.039/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, 2.065 e 2.069/2011, do Deputado Dinis

Pinheiro,  2.074/2011,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  e  2.096/2011,  do  Deputado
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Adelmo Carneiro Leão  (Ciente. Publique-se.);  pela Bancada do PMDB (2) e pelos

Deputados Pompílio Canavez e Rogério Correia, cujos teores  foram publicados na

edição anterior.

Palavras do Sr. Presidente

- As palavras do Sr. Presidente referentes à extinção do Bloco Minas sem Censura

em virtude de o PMDB não integrar mais o referido Bloco foram publicadas na edição

anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Ana Maria Resende em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.337/2011 e requerimentos

dos Deputados Carlin Moura em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 744/2011, Délio Malheiros em que solicita a retirada de tramitação do Projeto

de Lei nº 1.919/2011, Fred Costa (5) em que solicita a retirada de tramitação dos

Projetos de Lei nºs 64, 66, 339, 344 e 588/2011, Sargento Rodrigues em que solicita

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 83/2011, Neilando Pimenta e Fred Costa

(7) em que solicitam a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 315, 358, 418,

419,  421,  529  e  565/2011,  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 1.590/2011, Duilio de Castro em que solicita a retirada

de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.187/2011,  Luiz  Henrique  em  que  solicita  a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.279/2011, Bruno Siqueira em que solicita

a  retirada de tramitação do Projeto  de Lei  nº  1.464/2011,  Hely Tarqüínio  em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.562/2011 e Gustavo Valadares

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.312/2011 (Arquivem-se

os  projetos.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento do Deputado Gustavo Valadares em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.111/2009; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita que o

Projeto  de  Lei  nº  850/2011  seja  encaminhado  à  comissão  seguinte  a  que  foi

distribuído,  uma vez que  a  Comissão de  Justiça  perdeu  o  prazo  para  emitir  seu

parecer; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
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dos Deputados Antônio Carlos Arantes e outros em que solicitam a convocação de

reunião especial para homenagear a Uptime Group pelos 10 anos de sua fundação, e

Fred  Costa  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear a Escola Estadual Barão de Macaúbas pelos 90 anos de sua fundação.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, estamos com um problema. Até

os  astros  ficam  contra  a  Oposição  nesta  Casa.  Gostaria  de  dizer  -  aliás  estava

dizendo isso ao Deputado Rogério Correia, cito o nome dele porque depois ele fará

as suas ponderações - que há um serviço aqui da Star One, a empresa que faz a

transmissão  dos  nossos  trabalhos  por  meio  de  satélite.  Existe  um  cálculo  de

interferência solar nas estações no Brasil. Por incrível que pareça, na previsão de

interferência solar no Brasil e na região, que hoje é de 9,9... Vejam aí, os raios estão

caindo. Só para entenderem. No dia 13 de setembro, hoje, de 14h42min às 15h8min,

não tivemos a transmissão via satélite. Está na Net, porque é a cabo, mas está fora

por via satélite. Então, Deputado Rogério Correia, não houve transmissão da fala de

V. Exa. via satélite. Os astros estão contra V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é realmente incrível ser comunicado,

exatamente no momento em que ocupo a tribuna, que o sinal foi cortado pelos astros.

Isso  foi  dia  13.  As  cidades  sem  o  sinal  da  Assembleia  já  estão  ligando,  como

Divinópolis,  Oliveira,  Leopoldina,  São Gonçalo do Sapucaí,  Sete Lagoas,  Pará  de

Minas. Aconteceu no Estado inteiro. Se o sinal está começando a entrar no ar, Sr.

Presidente,  terei  oportunidade  de  explicar  esse  evento  aqui.  Mas  é  realmente

lamentável. Vamos verificar isso. O jeito é consultar os astrólogos, para saber se foi

censura ou um azar, um acontecimento dos astros. Como eu disse: “Gato escaldado

tem medo de água fria.”  Acreditar  que, em Minas Gerais, Estado comandado pelo

Governador Anastasia, que sempre é muito subserviente aos interesses do Senador

Aécio  Neves,  quando  eu  falava  da  greve  dos  professores,  do  serviço  de

“arapongagem”, da Gestapo do Senador Aécio Neves e do Governador Anastasia, os

astros tiraram do ar a TV Assembleia... vou fingir que acredito nisso, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O  Deputado  Antonio  Lerin  -  Gostaria  de  aproveitar  a  grande  audiência  da  TV
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Assembleia  para  manifestarmos  sobre  os  25  anos  do  “Jornal  de  Uberaba”,

comemorados  no  último  7  de  setembro.  A  nossa  companheira  Liza  Prado  foi

funcionária  desse  jornal.  Então  gostaria  de  parabenizar  toda  a  diretoria  e  os

funcionários  do  “Jornal  de  Uberaba”  pelo  grande  trabalho  que  realizam,  levando

informação  a  toda  a  população  de  Minas  e  do  Brasil.  Portanto  deixo  os  nossos

agradecimentos  à  diretoria  e  à  equipe  do  “Jornal  de  Uberaba”  por  esse  grande

trabalho,  comemorando  as  bodas  de  prata  com  relevantes  serviços  prestados  à

comunidade mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Plenário que a empresa Star  One,

responsável pelo cálculo da interferência solar nas estações terrenas do Brasil por

Estado, disponibilizou relatório contendo as interferências previstas para o mês de

setembro nas transmissões da TV Assembleia. Informa, ainda, que encaminhará essa

relação a todos os gabinetes, para conhecimento.

O Deputado Elismar  Prado -  Obrigado,  Presidente.  Antes de transmitir  algumas

informações, gostaria  de também lamentar.  Esse “apagão” técnico está lembrando

muito aqueles informes da Copasa, de falta de água, e da Cemig, de falta de luz.

Quer dizer,  esta semana todos terão a água cortada, ficarão sem luz.  Acho muito

estranho,  e  deveria  ser  investigado  porque  justamente  durante  o  período  de

pronunciamento  da  Oposição  houve essa  interferência  no  sinal.  Temos  aqui  uma

matéria do jornal “O Tempo” dizendo que o povo não entrou na festa de JK. Havia lá

uma pequena manifestação, mas, mesmo assim, nem a população de Diamantina

nem as pessoas que estavam lá para se manifestar tiveram acesso à cerimônia em

que foi feita a transferência simbólica da Capital do Estado. Acho que esse Estado de

exceção é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. É lamentável. Precisamos

investigar, porque é preciso entender que a livre circulação de ideias, a democracia, o

contraponto  devem  ocorrer.  As  pessoas  que  integram  os  movimentos  sociais,  os

professores,  os  trabalhadores  da  educação,  que  agora  estão  se  manifestando,

precisam ter direito a expor sua realidade, porque eles reivindicam um direito legítimo.

Esperamos que o governo dê fim a esse impasse e respeite a lei. Quero informar

rapidamente,  Sr.  Presidente,  que  no  último  dia  2  eu  e  o  Deputado  Almir  Paraca

estivemos em uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais em Unaí,
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quando discutimos e debatemos a implementação de uma extensão do câmpus da

Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  nessa  cidade.  A

Presidenta Dilma confirmou,  no último dia 16, a criação do câmpus avançado em

Unaí.  Tanto  o  Deputado  Almir  Paraca  quanto  o  Deputado  Weliton  Prado  se

empenharam muito  nesse processo,  que será  um fator  de muito desenvolvimento

para a região de Unaí e Paracatu, com geração de emprego e renda. Então, gostaria

de felicitar os Deputados Weliton Prado e Almir Paraca e as lideranças envolvidas

nesse trabalho pela expansão do ensino superior no Estado. Em várias regiões esse

processo está  acontecendo.  Em Monte  Carmelo,  por  exemplo,  Patos  de  Minas  e

Ituiutaba, ele já ocorreu. Estamos agora fazendo um estudo em Araguari, estamos

discutindo a implementação dos cursos.  Parabenizo-os por  essa iniciativa,  porque

precisamos investir em educação. Além de construir escolas e universidades, o que é

importante, é necessário principalmente valorizar o servidor, o ser humano, porque,

infelizmente, Minas Gerais paga o pior  salário do Brasil.  Quero novamente repetir

essa  vergonha,  esse  descaso  e  esse  desrespeito  para  com  os  profissionais  da

educação, que estão sofrendo com esse impasse. O governo realmente embirrou e

não quer atendê-los, não quer respeitar. Esse projeto que está aqui é uma afronta e

uma destruição da carreira dos trabalhadores. Obrigado, Sr. Presidente.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Minas e Energia em que solicita à

Empresa Energiza, fornecedora de energia à população de Manhumirim, informações

sobre  o  precário  atendimento  ao  consumidor  desse  Município.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação. Sr.

Presidente, consultei os astros, e eles acharam melhor.

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
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Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 10 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação do

requerimento sem efeito.

Encerramento

O Sr. Presidente - 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

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativa ao ano de 2011, e

autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva conceder um reajuste de 6,51% aos servidores do

Poder Judiciário do Estado e autorizar abertura de crédito suplementar ao orçamento
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fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG -

e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG.

A proposição exclui do reajuste os proventos do servidor inativo que tenham sido

calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, os quais

devem  ser  reajustados  na  forma  prevista  no  §  8º  do  mesmo  artigo.  Também  é

excluído do reajuste que o projeto pretende instituir o servidor de que trata o art. 9º da

Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  o  qual  se  sujeita  às  regras  e  aos  critérios

estabelecidos pelo regime geral da Previdência Social.

A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a proposição dá efetividade ao

disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  que  dispõe  que  a

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º  do art.  39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices. Não obstante, a Comissão apresentou a Emenda n° 1 à

proposição, para suprimir o art. 2º, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao

orçamento  fiscal  do  Estado.  Entende  acuradamente  a  Comissão  que,  dada  sua

natureza orçamentária,  a matéria deve ser  tratada em proposição autônoma e de

tramitação própria.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a

Emenda nº 1,  apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.  A Comissão

destacou que a proposição não traz um aumento efetivo; trata, sim, de recomposição

remuneratória  em  face  das  perdas  inflacionárias,  pelo  que  foi  utilizado  como

parâmetro para a fixação do percentual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo - IPCA - apurado no período de maio de 2010 a abril de 2011.

Passemos agora à análise desta Comissão.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em ser art. 16, dispõe que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da

despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

A proposição original não veio acompanhada de tal estimativa, o que foi solicitado

pela Casa ao Tribunal. O Tribunal de Justiça informou, mediante ofício, que o impacto
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financeiro-orçamentário  naquela  Corte  será  de  3,59%,  3,45%  e  3,34%,

respectivamente, para os anos de 2011, 2012 e 2013,  considerando as ações de

Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais e Proventos de Inativos e

Pensionistas, verificado o orçamento corrente e as ações previstas no PPAG 2008-

2011. Quanto ao Tribunal de Justiça Militar, o impacto financeiro-orçamentário será de

5,24%,  4,98%  e  4,74%,  relativamente  aos  anos  de  2011,  2012  e  2013,

respectivamente.  A  despesa  decorrente  da  aplicação  desse  índice  neste  ano,

conforme o ofício,  é de R$73.062.246,55 para o TJMG e R$1.060.000,00, para o

TJMMG.

Os arts. 19 a 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem limites para gastos

com pessoal. Vale dizer, em linhas gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo

deverá  observar  os  limites  estabelecidos  na  referida  lei  federal.  Os  limites  com

despesa de pessoal em percentual da receita corrente líquida estabelecido no art. 20,

II, ”a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal são de 6% para o Judiciário.

A despesa com pessoal  do  Tribunal  de  Justiça e do Tribunal  de  Justiça  Militar,

considerando a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e tomando-se como

referência o mês de junho, acrescida do impacto da proposição, representa 5% da

RCL; situa-se, portanto, dentro dos limites legal e prudencial.

Sendo assim, não há óbices à aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - João Vítor  Xavier -  Maria Tereza Lara -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 106/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que “dispõe sobre aperfeiçoamentos na

política remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de Atividades da Educação
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Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/9/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende aperfeiçoar a política remuneratória do subsídio

das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal

civil da Polícia Militar.

Para tanto, o projeto prevê a revisão do posicionamento do servidor ocupante de

cargo de provimento efetivo das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da

Lei  18.975,  de  29/6/2010,  conhecida  como  Lei  do  Subsídio,  que,  na  data  de

publicação  da  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime  de

subsídio, conforme o tempo de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo na

data de publicação da lei,  podendo o novo posicionamento ser implementado em

etapas, no período de 1º/1/2012 a 1º/1/2015. A medida em questão estende-se ao

servidor efetivado nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007 e

ao servidor que passou para a inatividade em cargo das carreiras de que tratam os

incisos  I  e  II  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  com  direito  à  paridade  e  que  estejam

posicionados em tabela correspondente ao regime do subsídio.

O  projeto  reajusta  em  cinco  por  cento,  a  partir  de  1º/4/2012,  os  valores  dos

subsídios constantes nas tabelas das carreiras a que se refere o Anexo I da citada Lei

nº 18.975.

As tabelas de subsídio dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola

e  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  e  do  cargo  de

provimento  em  comissão  de  Secretário  de  Escola  passam  a  vigorar,  a  partir  de

1º/1/2012, na forma dos Anexos I e II do projeto.

O projeto promove ainda alterações pontuais na Lei nº 18.975, de 2010, conhecida

como Lei do Subsídio da Educação, na Lei nº 15.293, de 2004, e na Lei nº 15.301, de
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2004.

Nos termos do art. 11 da proposição em análise, o servidor que fez a opção de

retornar para o regime remuneratório anterior à Lei nº 18.975, de 2010, nos termos do

art.  5º  da  referida  lei,  e  que retornar  ao  regime do  subsídio  até  31/10/2011 será

reposicionado  na  tabela  do  subsídio  conforme  os  critérios  definidos  para  o

posicionamento  de  1º/1/2011,  previstos  no  art.  4º  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,

aplicando-se  a  esse  servidor  a  revisão  de  posicionamento  prevista  no  art.  1º  do

projeto.

Destacamos que tanto o subsídio quanto o vencimento básico do servidor ocupante

dos cargos das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de

2004,  e os incisos X e XI do art.  1º  da Lei nº 15.301, de 2004, não poderão ser

inferiores ao piso salarial profissional nacional a que se refere a Lei Federal nº 11.738,

de 16/7/2008, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de trabalho.

É o que dispõem os arts. 12 e 13 do projeto.

O projeto estabelece, ainda, que o servidor posicionado no regime do subsídio em

decorrência do disposto no § 3º do art. 5º da Lei nº 18.975 poderá optar pelo retorno

ao regime anterior  no prazo de trinta dias  a contar da data de publicação da lei,

implicando a  ausência  de  manifestação do servidor  neste  prazo a  decadência  do

direito de opção pelo regime remuneratório anterior. O servidor que quiser retornar ao

regime anterior poderá requerer seu retorno ao regime de subsídio nos termos do art.

6º da Lei nº 18.975.

Por fim, trata dos efeitos da lei, dispondo, em seus arts. 14 e 15, que as alterações

no art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, introduzidas pelo art. 6º da proposição, terão

vigência a partir  de 1º/1/2012 e que as alterações no § 1º  do art.  8º-E da Lei nº

15.301, de 2004, introduzidas pelo art. 9º, terão vigência a partir de 1º/1/2012. E, no

art. 17, revoga o § 7º do art. 4º da Lei nº 18.975, Lei do Subsídio.

Na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa Legislativa, o autor afirma

que “as alterações ora propostas para o novo modelo remuneratório da educação

básica abrangem o reposicionamento dos servidores conforme o tempo de serviço na

carreira, escalonado de 2012 a 2015; a garantia de reajuste e de não incorporação da

vantagem  pessoal  percebida  pelos  servidores  posicionados  no  último  grau  das
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respectivas carreiras; e o reajuste do subsídio dos Diretores e Secretários de Escola,

bem como das funções gratificadas de Vice-Diretor e Coordenador de Escola, a partir

de  2012.  A proposta  também  garante  reajuste  de  5%  aos  servidores  que,  após

manifestação  pelo  retorno  ao  regime  de  vencimento  básico,  optarem  pela

remuneração por subsídio dentro de prazos definidos em regulamento. Propõe-se,

ainda, assegurar aos Diretores de Escola que ocupam dois cargos do magistério a

possibilidade de evolução na carreira com relação a ambos os cargos efetivos, bem

como  a  contagem  de  tempo  para  aposentadoria  sem  arcar  com  os  custos  da

contribuição  patronal.  Por  fim,  o  projeto  aprimora  as  regras  de  promoção  nas

carreiras da educação básica, assegurando que o grau de posicionamento após a

promoção seja equivalente àquele em que o servidor estava posicionado no nível

anterior”.

Em primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que o  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual  confere ao  Governador  do  Estado a  iniciativa para  propor  leis  versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores. A regra de

iniciativa, portanto, resta observada.

O projeto promove alterações em regime remuneratório. Nesse ponto é importante

lembrar  que,  consoante  entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o

servidor público não possui  direito  adquirido ao regime jurídico (MS 24.875,  RMS

21.789).

Ressaltamos, ainda, que a implementação das medidas previstas na proposição

acarretará  aumento  de  despesa  com  pessoal.  Desse  modo,  é  necessária  a

observância da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei Complementar Federal

nº  101,  de  4/5/2000,  que,  em  seu  art.  18,  conceitua  despesa  com  pessoal  e

estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes bem como da declaração do

ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de

Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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A esse respeito, informamos que a adequação aos comandos da LRF e o relatório

de impacto financeiro, encaminhado por meio de ofício a esta Casa, serão analisados

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Ressalte-se que o reajuste previsto deve observar, ainda, o disposto no art. 169 da

Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente

para  atender  às  projeções  de  despesa  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela

decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Quanto ao piso salarial do magistério, a Carta Magna em seu art. 206, VIII, prevê

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,

nos termos de lei federal.

A União editou, em consonância com os preceitos constitucionais, a Lei nº 11.738

de 2008, conhecida como Lei do Piso. A referida norma foi questionada no Supremo

Tribunal  Federal  – STF –,  que se manifestou  pela  sua constitucionalidade com o

entendimento de que o piso salarial abrange tão somente o vencimento básico do

servidor da educação e não a remuneração global.

Assim, a Excelsa Corte declarou improcedente a ADI nº 4.167, em abril deste ano:

“Ementa:  Constitucional.  Financeiro.  Pacto  Federativo  e  Repartição  de

Competência. Piso nacional para os professores da educação básica. Conceito de

piso: vencimento ou remuneração global. Riscos financeiro e orçamentário. Jornada

de trabalho: fixação do tempo mínimo para dedicação a atividades extraclasse em 1/3

da jornada arts.  2º,  §§ 1º  E 4º,  3º,  caput,  II  E III  e  8º,  todos da lei  11.738/2008.

Constitucionalidade. Perda parcial de objeto. 1. Perda parcial do objeto desta ação

direta  de  inconstitucionalidade,  na  medida  em  que  o  cronograma  de  aplicação

escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu

(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o

piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na

remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas

ao piso de vencimento dos professores da educação básica,  de modo a utilizá-lo

como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e

não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
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a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos

docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta

de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação

aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.

Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento está em consonância com os

preceitos constitucionais e legais vigentes. Apresentamos, todavia, as Emendas nºs 1

e 2 com o objetivo de aprimorar o projeto no tocante à técnica legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.355/2011 com as Emendas nº 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no § 1º do art. 1º, a expressão “ incisos I e II da Lei nº 18.975, de

2010” pela expressão “incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 2010”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao final do inciso II do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, a que se

refere o art. 6º do projeto, a seguinte expressão “observado o limite máximo de quatro

turmas;”

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Rômulo Viegas – Delvito

Alves  –  Duarte  Bechir  –  Rogério  Correia  (voto  contrário)  –  Antônio  Júlio  (voto

contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.355/2011 “dispõe sobre

aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/9/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

A proposição em análise pretende aperfeiçoar a política remuneratória do subsídio

das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal

civil da Polícia Militar.

Para tanto,  o projeto prevê a revisão do posicionamento do servidor que ocupe

cargo de provimento efetivo das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da

Lei  nº 18.975, de 29/6/2010, conhecida como Lei  do Subsídio, e que, na data de

publicação  da  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime  de

subsídio, conforme o tempo de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo na

data de publicação da lei,  podendo o novo posicionamento ser implementado em

etapas, no período de 1º/1/2012 a 1º/1/2015. A medida em questão estende-se ao

servidor efetivado nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007, e

ao servidor que passou para a inatividade em cargo das carreiras de que tratam os

incisos  I  e  II  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  com  direito  à  paridade  e  que  estejam

posicionados em tabela correspondente ao regime do subsídio.

O  projeto  reajusta  em  cinco  por  cento,  a  partir  de  1º/4/2012,  os  valores  dos

subsídios constantes nas tabelas das carreiras a que se refere o Anexo I da citada Lei

nº 18.975.

As tabelas de subsídio dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola

e  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  e  do  cargo  de

provimento  em  comissão  de  Secretário  de  Escola  passam  a  vigorar,  a  partir  de

1º/1/2012, na forma dos anexos I e II do projeto.

O projeto promove ainda alterações pontuais na Lei nº 18.975, de 2010, conhecida

como Lei do Subsídio da Educação, na Lei nº 15.293, de 2004, e na Lei nº 15.301, de

2004.

Nos termos do art. 11 da proposição em análise, o servidor que fez a opção de

retornar para o regime remuneratório anterior à Lei nº 18.975, de 2010, nos termos do

art.  5º  da  referida  lei,  e  que retornar  ao  regime do  subsídio  até  31/10/2011 será
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reposicionado  na  tabela  do  subsídio  conforme  os  critérios  definidos  para  o

posicionamento  de  1º/1/2011,  previstos  no  art.  4º  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,

aplicando-se  a  esse  servidor  a  revisão  de  posicionamento  prevista  no  art.  1º  do

projeto.

Destacamos que tanto o subsídio quanto o vencimento básico do servidor ocupante

dos cargos das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de

2004,  e os incisos X e XI do art.  1º  da Lei nº 15.301, de 2004, não poderão ser

inferiores ao piso salarial profissional nacional a que se refere a Lei Federal nº 11.738,

de 16/7/2008, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de trabalho.

É o que dispõem os arts. 12 e 13 do projeto.

O projeto estabelece, ainda, que o servidor posicionado no regime do subsídio em

decorrência do disposto no § 3º do art. 5º da Lei nº 18.975 poderá optar pelo retorno

ao regime anterior  no prazo de trinta dias  a contar da data de publicação da lei,

implicando a ausência de manifestação do servidor  nesse prazo a decadência do

direito de opção pelo regime remuneratório anterior. O servidor que quiser retornar ao

regime anterior poderá requerer seu retorno ao regime de subsídio nos termos do art.

6º da Lei nº 18.975.

Vê-se, pois, que a proposição pretende valorizar os citados profissionais, garantido-

lhes  a  percepção  do  piso  salarial  previsto  na  legislação  federal,  bem  como

aperfeiçoando seu regime remuneratório.  Nesse sentido,  propõe-se o reajuste em

5%,  a  partir  de  1º/4/2012,  dos  valores  dos subsídios  constantes  nas  tabelas  das

carreiras  a  que se  refere  o  Anexo I  da  citada  Lei  nº  18.975.  É ponto  pacífico  a

existência  de  relação  entre  remuneração e  desempenho  profissional,  que  implica

eficiência  do  setor  público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas

implementadas pelo Estado.

Não podemos esquecer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da

família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho.

A Comissão de Constituição e Justiça aprimorou o projeto, tendo apresentado duas

emendas, que tornaram sua redação mais clara e precisa, motivo pelo qual decidimos
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acatá-lo integralmente.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.355/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator – Bonifácio Mourão – Duarte Bechir – Célio

Moreira – Rogério Correia (voto contrário). 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 413/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 413/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a organização não governamental  Projuventude, com sede no

Município de Juiz de Fora, 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 413/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projuventude, com sede no Município de

Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Projuventude, com sede no

Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 517/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 517/2011, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Casa de Recuperação Resgate,  com sede no Município de

Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.
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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 517/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Recuperação  Resgate,  com  sede  no

Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Resgate, com

sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 630/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 630/2011, de autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Chácara –

AMBC –, com sede no Município de Luminárias, 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 630/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Chácara –

AMBC –, com sede no Município de Luminárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

da Chácara – AMBC –, com sede no Município de Luminárias.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 705/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 705/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol – AMBMS

–, com sede no Município de Capitão Eneias, 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 705/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol –

AMBMS –, com sede no Município de Capitão Enéas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Morada do Sol – AMBMS –, com sede no Município de Capitão Enéas.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 972/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 972/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras – Acal –, com sede no

Município de Lavras, 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 972/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras – Acal –,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de

Lavras – Acal –, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.342/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.342/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e

Equoterapia Amorequo,  com sede no Município de São Sebastião do Paraíso,  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 1.342/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e

Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação

Neurológica e Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.532/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.532/2011, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, que

declara  de  utilidade  pública  estadual  a  Missão  Amor,  com sede  no  Município  de

Betim, 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 1.532/2011

Declara de utilidade pública a entidade Missão Amor, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão Amor, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.535/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.535/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  das  Comunidades  de  Amoras,

Jacarandá, Catana e Três Barras, do Município de Carmo do Cajuru, 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 1.535/2011

Declara  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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  das

Comunidades de Amoras, Jacarandá, Catana e Três Barras, com sede no Município

de Carmo do Cajuru.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.670/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.670/2011, de autoria do Deputado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública a entidade Associação Comunitária de Bom Jardim das Pedras,

com sede no Município Carmópolis de Minas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.670/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Bom Jardim das Pedras,

com sede no Município Carmópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  de Bom

Jardim das Pedras, com sede no Município Carmópolis de Minas.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.673/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.673/2011,  de  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  que

declara de utilidade pública o Lar do Idoso Nossa Senhora de Lourdes, com sede no

Município de Conquista, 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 1.673/2011

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Nossa Senhora de Lourdes, com sede

no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarado de utilidade pública o Lar  do  Idoso Nossa Senhora de

Lourdes, com sede no Município de Conquista.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.675/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.675/2011, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a ONG EPG – Espaço Pró Gênesis, 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 1.675/2011

Declara de  utilidade pública  a  ONG EPG – Espaço Pró  Gênesis,  com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a ONG EPG – Espaço Pró Gênesis,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.676/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.676/2011, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Ministros  da  Alegria  –  AMA –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, 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 1.676/2011

Declara de utilidade pública a Associação Ministros da Alegria – AMA –, 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 Ministros da Alegria –

AMA –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.677/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Esperança,  com  sede  no Município  de

Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma original.
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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 1.677/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Esperança,  com  sede  no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Esperança, com

sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Luiz Henrique , Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.703/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.703/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Asilo Paroquial Francisco Lima de Souza Dias, com

sede no Município de Arceburgo, 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 1.703/2011

Declara de utilidade pública o Asilo Paroquial Francisco Lima de Souza Dias, com

sede no Município de Arceburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Asilo Paroquial Francisco Lima de

Souza Dias, com sede no Município de Arceburgo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.713/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.713/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  o  Grupo  Voluntário  Tricordiano  Solidaried'Aids,  com  sede  no

Município de Três Corações, 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 1.713/2011

Declara de  utilidade pública  o  Grupo Voluntário  Tricordiano Solidaried'Aids,  com

sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  Voluntário  Tricordiano

Solidaried'Aids, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.720/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.720/2011,  de autoria  do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  associação  civil  De  Volta  pra  Casa,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.720/2011

Declara de utilidade pública a entidade De Volta pra Casa, com sede no Município

de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade De Volta pra Casa, com

sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.756/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.756/2011, de autoria do Deputado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública o Instituto Nacional de Inclusão Social, Artística e Cultural

– Inisac –, com sede no Município de Betim, 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 1.756/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nacional  de  Inclusão  Social,  Artística  e

Cultural – Inisac –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nacional de Inclusão Social,

Artística e Cultural – Inisac –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.



841
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.764/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.764/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e Cultura, com sede no

Município de Cássia, 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 1.764/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e Cultura, com

sede no Município de Cássia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e

Cultura, com sede no Município de Cássia.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.770/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Carmo de Nova União, com sede no

Município de Nova União, 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 1.770/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Carmo de Nova União,
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com sede no Município de Nova União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Carmo de

Nova União, com sede no Município de Nova União.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.776/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.776/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação de  Promoção ao  Idoso Santanense,  com sede no

Município Santana do Manhuaçu, 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 1.776/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção ao Idoso Santanense, com

sede no Município de Santana do Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º –  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção ao Idoso

Santanense, com sede no Município de Santana do Manhuaçu.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.777/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.777/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do Povoado dos

Machados,  com sede no Município  de  Perdões,  foi  aprovado em turno  único,  na
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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 1.777/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  do

Povoado dos Machados, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Povoado dos Machados, com sede no Município de Perdões.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Luiz Henrique , Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.790/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.790/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Ponto do Marambaia – Ascopom –,

com sede no Município de Caraí, 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 1.790/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ponto da Marambaia –

Ascopom –, com sede no Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Ponto do

Marambaia – Ascopom –, com sede no Município de Caraí.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.791/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.791/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Boa  Esperança,  com  sede  no

Município de Caraí, 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 1.791/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Boa Esperança, com sede

no Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Boa

Esperança, com sede no Município de Caraí.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.792/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.792/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Balanço Social, com

sede no Município de Belo Horizonte, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.792/2011

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental  Balanço Social,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a  Organização Não Governamental

Balanço Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.797/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.797/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Doadores  da  Alegria,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, 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 1.797/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Doadores  da  Alegria,  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 Doadores da Alegria, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.800/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.800/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Inconfidentes – AHI –, com

sede no Município de Inconfidentes, 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 1.800/2011

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Inconfidentes – AHI –,

com sede no Município de Inconfidentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Habitacional  de

Inconfidentes – AHI –, com sede no Município de Inconfidentes.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.802/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.802/2011, de autoria do Deputado Bosco, que declara de

utilidade  pública  o  Centro  de  Formação  Profissional  Júlio  Dário,  com  sede  no

Município de Araxá, 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 1.802/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Formação Profissional Júlio Dário, com
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sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação Profissional Júlio

Dário, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.809/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.809/2011, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Superação – Instituto

Superar, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 1.809/2011

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Superação – Instituto

Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  e

Superação – Instituto Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.827/2011,  de autoria  do Deputado Neilando Pimenta,  que

declara  de  utilidade  pública  o Instituto  Meimei  –  Instituição Espírita  de  Amparo  à



848
____________________________________________________________________________

Criança –, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 1.827/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Meimei – Instituição Espírita de Amparo à

Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Meimei – Instituição Espírita

de Amparo à Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.831/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.831/2011,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Comunidade Mais Uma Chance – CMUC –, com sede

no Município de Ipatinga, 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 1.831/2011

Declara de utilidade pública a Comunidade Mais Uma Chance – CMUC –, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Mais Uma Chance –
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CMUC –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.842/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.842/2011, de autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio

Verde – Asprumarve –, com sede no Município de Espinosa, 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 1.842/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio

Verde – Aprumarve –, com sede no Município de Espinosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Margem do Rio Verde – Aprumarve –, com sede no Município de Espinosa.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.845/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.845/2011, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança, 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
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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 1.845/2011

Declara de utilidade pública a entidade Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade Pró-Bem  Assessoria  e

Gestão Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.853/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.853/2011, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da  Comunidade do

Engenho da Bilia – Amceb –, com sede no Município de Gouveia, 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 1.853/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  do

Engenho da Bilia – Amceb –, com sede no Município de Gouveia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Engenho da Bilia – Amceb –, com sede no Município de Gouveia.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.854/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Deca Ladeira – Adel –, com sede no Município de

Cajuri, 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 1.854/2011

Declara de utilidade pública a Associação Deca Ladeira – Adel –, com sede no

Município de Cajuri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Deca Ladeira – Adel –,

com sede no Município de Cajuri.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.862/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.862/2011, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação Dona de Leite, com sede no Município de

Belo Horizonte, 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 1.862/2011

Declara de utilidade pública a Associação Dona de Leite, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Dona de Leite, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.863/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.863/2011, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação PIM – Pessoas Interessadas em Mudanças,

com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.863/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  PIM  –  Pessoas  Interessadas  em

Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  PIM  –  Pessoas

Interessadas em Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.880/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.880/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa –, com sede no

Município de João Pinheiro, 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 1.880/2011

Declara de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa –, com

sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Visão  Solidária

Assembleiana – Visa –, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.881/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.881/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo, do Município de Itaguara, 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 1.881/2011

Declara de utilidade pública a entidade Lar do Idoso São Vicente de Paulo, com
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sede no Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar do Idoso São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Itaguara.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.884/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.884/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  das  Mulheres  Quilombolas  da

Comunidade de Malhada Grande, com sede no Município de Catuti, 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 1.884/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas

da  Comunidade  de  Malhada  Grande  Município  de  Catuti  –  MG,  com  sede  no

Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

Quilombolas da Comunidade de Malhada Grande  Município de Catuti  – MG, com

sede no Município de Catuti.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.885/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Guaranésia, 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 1.885/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o  Clube da Melhor Idade Renascer,

com sede no Município de Guaranésia.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.893/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.893/2011,  de  autoria  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  que

declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obra  Social  Monte  Oreb,  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 1.893/2011

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social e Beneficente Monte Oreb, com
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sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social e Beneficente

Monte Oreb, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.894/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.894/2011, de autoria do Deputado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, com

sede no Município de Formiga, 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 1.894/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, com

sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Santa Luzia, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.908/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  1.908/2011,  de  autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes – Adefe –, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.
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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 1.908/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes – Adefe –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes

– Adefe –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.913/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.913/2011,  de  autoria  do  Deputado Sebastião  Costa,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras –

Acalv –, com sede no Município de Ipaba,  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 1.913/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras –

Acalv –, com sede no Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  de Água

Limpa dos Vieiras – Acalv –, com sede no Município de Ipaba.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.921/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.921/2011, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Obra Social Glorieux, com sede no Município de Betim,

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 1.921/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obra  Social  Glorieux,  com  sede  no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Glorieux, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.923/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.923/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Escola de Samba Águia de Ouro, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.923/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Escola  de  Samba Águia  de  Ouro,  com  sede  no

Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba Águia de Ouro, com

sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.929/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.929/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Esportiva  e  Cultural  de  Jacinto  –

Aasescuj  –,  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 1.929/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Esportiva  e  Cultural  de

Jacinto – Aasescuj –, com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva e

Cultural de Jacinto – Aasescuj –, com sede no Município de Jacinto.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Luiz Henrique, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.938/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.938/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro Machados, com sede

no Município de São José do Alegre, 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 1.938/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amigos  do  Bairro  Machados  –

Assabam –, com sede no Município de São José do Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro

Machados – Assabam –, com sede no Município de São José do Alegre.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.016/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.016/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Fundão, com

sede no Município de Coqueiral, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.016/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do
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Fundão, com sede no Município de Coqueiral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro do Fundão, com sede no Município de Coqueiral.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2011

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

ATUALIZAÇÃO DO PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -

PMDI 2011-2030

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, observando disposto no art.

207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto de lei relativo à

atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2030, encaminhado

por meio da Mensagem nº 103/2011, publicada em 25/8/2011.

*Notas:

1) Extraído de forma resumida do volume anexo ao Projeto de Lei nº 2.337/2011.

2) A íntegra da proposição encontra-se disponível no site da Assembleia Legislativa

do  Estado  de  Minas  Gerais:  http://hera.almg.gov.br/cgi-bin/nph-brs?

d=TXMT&co1=e&p=1&u=http://www.almg.gov.br/mate/chama_pesquisa.asp&SECT1=

IMAGE&SECT2=THESOFF&SECT3=PLURON&SECT6=BLANK&SECT7=LINKON&l

=20&r=1&f=G&s1=PL+@PROP=+ 2337+ 2011+e+Proposição.tipo.

A íntegra do volume anexo encontra-se disponível no site da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais:  http://www2.almg.gov.br/opencms  /   export/sites/ default/

hotsites/planejamento/pmdi/docs/pmdi_2011_2030.pdf

PMDI 2011 - 2030

Visão de Futuro Tornar Minas o melhor Estado para se viver

Atributos Prosperidade, Qualidade de Vida, Cidadania,

Sustentabilidade

Desafio central Gestão para Cidadania

PMDI 2011 - 2030

Redes de Desenvolvimento Integrado

* - O quadro contendo as Redes de Desenvolvimento Integrado, a meta síntese e os

objetivos estratégicos foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16.9.2011.



864
____________________________________________________________________________

ATA

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.431 a 2.441/2011 - Requerimentos nºs 1.536 a

1.548/2011  -  Requerimento  do  Deputado  Marques  Abreu  -  Comunicações:

Comunicação do Deputado Cássio Soares - Questões de ordem - Oradores Inscritos:

Discurso do Deputado Célio Moreira; questão de ordem; suspensão e reabertura da

reunião; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; questão de

ordem; chamada para 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 -  Jayro Lessa -

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

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

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson

Batista - 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 - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo

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

Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - 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
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 685/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Do Sr.  Carlaile  Pedrosa,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 276/2011, da Comissão de Direitos H umanos.

Do  Sr.  Paulo  Abi-Ackel,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

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

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.302/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.302/2011.)

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 608/2011, da Comissão de Participação

Popular, e 1.255/2011, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

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

Gerais,  prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 2.266/2011/SGM.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes (3), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 7/2011, do Deputado Carlin Mo ura, 283/2011, da Comissão

de Transporte, e 751/2011, do Deputado Hélio Gomes.

Do Sr. Carlos Welth Pimenta de Figueiredo, Secretário de Trabalho (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.187, 1.704 e 1.861/2011, em atenção
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a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos  respectivos

projetos de lei.)

Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.747/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.747/2011.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 684/2011, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 584/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei  nº  1.754/2011 ,  em atenção a pedido de diligência da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.754/2011.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (5), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 15, 295, 671, 848 e 1.949/2011, em

atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 303/2011, do Deputado Duilio de Castro.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.382/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.382/2011.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (14),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 197/201 1, do Deputado Hélio Gomes;

206 a 208, 210 a 216/2011, da Deputada Rosângela Reis; 332/2011, do Deputado

Bruno  Siqueira;  356,  449  a  459/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  e

358/2011, do Deputado Célio Moreira.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.903  e  1.968/2011,  em  atenção  a  pedidos  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  (3),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.530, 1.747 e 1.789/2011, em atenção
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a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos  respectivos

projetos de lei.)

Da  Sra.  Nélida  Ester  Zacarias  Madela,  Chefe  de  Gabinete  do  Ministério  dos

Transportes,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 301/2011,  do

Deputado Carlin Moura.

Das  Sras.  Jussara  Menicucci  de  Oliveira  e  Maria  José  Haueisen  Freire,

respectivamente Prefeitas Municipais de Lavras e Teófilo Otôni; dos Srs. Alexsander

da Silva Rocha, Arthur Maia Amaral, João Batista Beraldo, Jovani Duarte Menezes,

José Carlos Gomes Dutra e Marcelo Marques, respectivamente Prefeitos Municipais

de Morada Nova de Minas, Luminárias, Silvianópolis, Braúnas, Igarapé e Aimorés;

Luiz Gonzaga de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Barbacena; das Sras.

Elaine Santos Costa e Waneska Lisboa, respectivamente Secretárias Municipais de

Cultura  de  Nova Serrana e Guanhães;  Shirley Ferreira Lemos Passos,  Secretária

Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Ilicínea; dos Srs. José Aluízio Viana,

Subsecretário Municipal de Cultura e Turismo de Matozinhos; Sérgio Cardoso Ayres,

Gerente de Patrimônio e Cultura da Fundação Municipal de Cultura de Barbacena; e

do Conselho Deliberativo  de  Patrimônio  Histórico e  Artístico  de Itajubá,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 408/2011, da Comissão de Cultura.

Do  Sr.  João  Izael  Querino  Coelho,  Prefeito  Municipal  de  Itabira,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.250/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Célia  Pimenta  Barroso  Pitchon,  Ouvidora-Geral  do  Estado,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.443/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.443/2011.)

Do Sr.  Damião Mendonça Vieira,  Diretor-Geral  da  Escola  de  Saúde Pública  do

Estado  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº

479/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 479/2011.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.965/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.965/2011.)
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Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.185/2 011,  do  Deputado  Fábio

Cherem, e 1.348/2011, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  Presidente  da  Ruralminas,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.219/2011 ,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Do Sr. Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.205/2011, da Comissã o de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  Chefe  do  Detran-MG,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  305/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 305/2011.)

Do  Sr.  Gustavo  Botelho  Neto,  Chefe  de  Gabinete  da  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 666/2011,  da  Comissão  de  Segurança

Pública.

Da Sra.  Célia  Ribeiro  de  Vasconcelos,  Juíza  de  Direito,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.344/2011, da Comissã o de Segurança Pública.

Da Sra. Daniella Praxedes Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 400/2011,  do Deputado Hélio

Gomes.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Educação  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.374  e

1.635/2011, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-

se aos respectivos projetos.)

Da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.219/2011,  em  atenção  a

pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.219/2011.)

Do Sr. Abraão Balbino e Silva, Gerente de Regulamentação da Anatel (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.150/2011, do Deputado Délio

Malheiros.

Do  Sr.  Aurélio  José  Lara,  Vice-Presidente  do  Crea-MG,  prestando  informações
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relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio

do Ofício nº 2.278/2011/SGM.

Do Sr. Carlos Leonardo de Araujo Delgado, Gerente da GTES/Defin/AF, informando

a liberação de recursos financeiros em favor da Secretaria de Fazenda, referentes ao

contrato que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Carolina Queiroz Alves, Coordenadora-Geral de Convênio do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário  (substituta),  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  de

prorrogação de ofício ao convênio que menciona, celebrado entre esse Ministério e a

Emater-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. Cezar Augusto Maranhão dos Santos, Diretor de Políticas Penitenciárias do

Ministério da Justiça (substituto), informando a liberação de recursos financeiros em

favor  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  referentes  ao  projeto  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 Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.253  e  1.254/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 882/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos.

Do Sr. Ricardo Cappelli, Presidente da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao

Esporte do Ministério do Esporte, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Turismo encaminhado por meio do Ofício nº 1.865/2011/SGM.

Da  Sra.  Simone  Henriqueta  Cossetin  Scholze,  Superintendente  Executiva  da

Anatel, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho

encaminhado por meio do Ofício nº 2.307/2011/SGM.

Da Sra. Cristina Antunes de Deus e Silva, Escrevente Autorizada do Cartório de

Registro de Imóveis de Betim, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão  de  Participação  Popular  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº



870
____________________________________________________________________________

1.874/2011/SGM.

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 2.431/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Fazenda Brejo, com sede

no Município de São João do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Brejo, com sede no Município de São João do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação Comunitária da Fazenda Brejo, com sede no Município

de  São  João  do  Paraíso,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  e  tem  por

finalidades desenvolver atividades de promoção ou integração de seus beneficiários

no mercado de trabalho; desenvolver atividades de proteção à saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice, através de incentivos ao aleitamento materno e

campanhas sobre doenças transmissíveis  ou infectocontagiosas,  em parceria  com

órgãos competentes; combater a fome e a pobreza através de distribuição de cestas

básicas e promoção de atividades para geração de emprego e renda na comunidade,

em convênio com órgãos competentes.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.432/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  de  Ação  Social  -  PAS  -,  com  sede  no

Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto de Ação Social – PAS -, com

sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Deiró Marra

Justificação:  O  Projeto  de  Ação  Social  -  PAS  -,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio, é uma entidade civil, de caráter beneficente, em funcionamento há mais

de um ano e sem quaisquer fins econômico-financeiros. A sua diretoria é constituída

por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Objetiva a proteção à saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice,

através de parceria com o poder público, de realização de campanhas comunitárias e

outras; o combate à fome e à pobreza, através de campanhas anuais em parceria

com a comunidade e entidades afins; a integração de seus associados no mercado

de trabalho,  através de  realização de  cursos  profissionalizantes  em parceria  com

órgãos governamentais;  e a proteção do meio ambiente, através da realização de

campanhas anuais, palestras e outros, em parceria com o poder público e entidades

afins.

O Projeto de Ação Social foi constituído em 12/12/99. A documentação apresentada

encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas

a sua declaração de utilidade pública.

Assim peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.433/2011

Dispõe sobre a proibição de funcionamento de radares instalados nos semáforos

para o controle da velocidade de veículos automotores no horário compreendido entre
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zero hora e 5 horas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado o funcionamento de radares instalados nos semáforos das vias

públicas, como ruas, avenidas e rodovias estaduais, para o controle de velocidade de

veículos automotores no horário compreendido entre zero hora e 5 horas.

Parágrafo único - O semáforo exibirá aviso sobre o funcionamento do radar a que

se refere o “caput” de forma clara e visível, emitindo sinal intermitente.

Art.  2º  -  Se  houver  necessidade  de  funcionamento  do  semáforo  no  horário

compreendido entre zero hora e 5 horas, policiais militares terão que estar presentes

no local.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação:  Entre  as  inúmeras  preocupações  da  população  com  a  segurança,

identificamos a  dos  motoristas  que necessitam transitar  no  período compreendido

entre  zero  hora  e  5  horas  e  que  muitas  vezes  são  vítimas  de  ações  ilícitas  de

bandidos que os abordam quando diminuem a velocidade ou quando fazem parada

obrigatória nos semáforos.

A estatística do fluxo de veículos automotores no horário da zero hora às 5 horas

aponta para uma diminuição da frota em até 60%. Portanto, não merece receber a

penalidade o motorista que transita apreensivo e sobressaltado com o temor de que

sobrevenham circunstâncias inesperadas.

Este  projeto  não  visa  proibir  a  aplicação  de  multas  nem  invade  questão  de

competência da União, devidamente normatizada pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto,  a  finalidade  deste  projeto  é  regulamentar  a  instalação  de  radares  de

avanço de semáforo e a fixação dos horários para seu funcionamento. Dessa forma,

esta  proposição  tem  por  objetivo  resguardar  a  segurança  da  nossa  população,

matéria que é de competência dos representantes eleitos no Estado de Minas Gerais.

Peço, então, aos nobres parlamentares o apoio na votação 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.434/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cresça Envolva Prossiga – Acep -, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cresça Envolva Prossiga -

Acep -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Cresça Envolva Prossiga - Acep -, com sede em Ribeirão

das Neves, desenvolve um importante trabalho, proporcionando bem-estar social com

projetos direcionados a comunidades como os Bairros Lagoa e Lagoinha, destinando

aos jovens atividades que propiciem crescimento pessoal e profissional. Ainda nesse

contexto,  visa  contribuir  para  o  incentivo  da  boa  convivência  familiar,  busca  a

prevenção,  para  que  os  jovens  não  adentrem  o  mundo  do  crime,  e  propõe  o

esclarecimento sobre a política antidrogas.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.435/2011

Institui parâmetros para criação de estrada-parque no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam instituídos os parâmetros para criação de estrada-parque no Estado

de Minas Gerais.

Art. 2º – Considera-se estrada-parque a via automotiva que possua atributos que

compatibilizem sua utilização com a preservação dos ecossistemas locais e a fruição

da paisagem e dos valores culturais e que fomentem a educação ambiental, o turismo

consciente,  o  lazer  e  o  desenvolvimento  socioeconômico  da  região  onde  está
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inserida.

Parágrafo único – A estrada-parque pode ser construída no interior de uma ou mais

unidades de conservação.

Art. 3º – Na implantação e na gestão da estrada-parque, deverá ser observado o

seguinte :

I  –  traçado,  que  deve  seguir  o  curso  que  cause  o  menor  impacto  possível,

reduzindo ao máximo as interferências no meio físico, tais como cortes de taludes,

aterros, drenagens de áreas úmidas, cruzamentos de cursos d'água;

II  –  contenções  de  encosta  e  cortes  de  taludes,  as  quais  devem  respeitar  ao

máximo a geologia e a geomorfologia locais e provocar o menor impacto paisagístico

possível;

III  –  pavimentação,  que  deve  compatibilizar  as  necessidades  de  tráfego  às

especificidades  físicas  locais,  tais  como  relevo,  clima,  geologia,  geomorfologia,

hidrologia e outras e priorizar a utilização de materiais que se harmonizem com as

características naturais e culturais da região;

IV –  redutores de  velocidade,  que podem ser  instalados,  para a  adequação da

velocidade em determinados trechos;

V – ciclovia e via para pedestres, que, na medida do possível, devem ser previstas

no projeto, unindo pontos de parada,  mirantes naturais,  em trechos que visem às

interpretações  natural  e  histórica,  prevendo-se,  ainda,  quando  necessário,  a

segurança dos pedestres;

VI  –  mirantes  naturais:  sempre  que  houver  paisagens  notáveis  e  as  condições

locais  permitirem,  devem  ser  feitos  recuos  que  permitam  estacionamento  para

observação;

VII – pontos de parada: podem ser feitos, se as condições os permitirem, recuos

com  estacionamento  para  acesso  a  serviços  de  alimentação,  área  de  lazer,  de

descanso e de convivência;

VIII – ocupação lindeira, que deve ser evitada e, desde que imprescindível, ocorrer

apenas em trechos já  alterados pela  ação antrópica,  privilegiando,  se for  o caso,

atividades voltadas para o turismo ecológico e rural, o lazer e a valorização ambiental

do  entorno,  sendo  vedada  a  instalação  de  engenhos  publicitários  ao  longo  da
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estrada-parque;

IX – guaritas: podem ser erguidas guaritas e estruturas similares para controle do

acesso de veículos, limitando sua passagem, quando necessário;

X – Zoopassagens: nos trechos situados no interior de unidades de conservação de

proteção integral,  ou em outros  considerados necessários,  devem ser  construídas

estruturas  que  permitam  a  passagem  segura  da  fauna  sob  ou  sobre  a  estrada-

parque, de forma a garantir-lhe o fluxo gênico e a integridade física;

XI  –  pórticos,  que  devem  ser  colocados  na  entrada  e  na  saída  do  trecho

atravessado  pela  estrada-parque,  indicando  o  seu  nome,  o  percurso,  os  órgãos

envolvidos e outras informações úteis aos visitantes;

XII  –  centro  de visitantes,  que disponibilizem informações  sobre  os  atrativos da

região e sobre outros temas pertinentes;

XIII  – sinalização: além da sinalização rodoviária normal,  deve haver sinalização

interpretativa acerca dos atrativos da região, sendo vedada a poluição visual;

XIV – conselho gestor: a estrada-parque poderá ter um conselho gestor de caráter

consultivo, formado por membros dos órgãos envolvidos, da sociedade e da iniciativa

privada, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único – Observada as peculiaridades regionais, pode o órgão competente

exigir que sejam obedecidas outras características estruturantes ou de gestão, além

das previstas nos incisos I a XIV deste artigo.

Art. 6º – Será estimulado e promovido o turismo ecológico e cultural ao longo da

estrada-parque, como forma de valorizar os atributos naturais e históricos presentes

numa região e aliar o seu desenvolvimento socioeconômico à preservação ambiental.

Art. 7º – O interessado no estabelecimento de uma estrada-parque deverá realizar

inventário prévio dos atributos naturais, paisagísticos, históricos, culturais, turísticos e

recreativos da região atravessada pela via proposta, de forma a reunir elementos que

justifiquem a sua instituição.

Art. 8º – O projeto de estabelecimento de uma estrada-parque, acompanhado do

inventário  dos atributos  da região,  será submetido ao  órgão estadual  responsável

pela gestão de áreas protegidas para avaliação.

§ 1º – O órgão de trânsito com jurisdição sobre a via sempre será ouvido a respeito
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da proposta da criação da estrada-parque.

§  2º  –  A proposta  de criação será  publicamente divulgada pelos  meios oficiais,

facultando-se a manifestação de interessados.

Art. 9º – Aprovada a proposta, o órgão estadual responsável pela gestão de áreas

protegidas  editará  o ato  de  criação e  estabelecerá  as  regras  para  implantação e

gestão da estrada-parque.

Art.  10 – O órgão estadual responsável pela gestão de áreas protegidas poderá

firmar termo de cooperação com o proponente da estrada-parque, o órgão gestor da

unidade  de  conservação  afetada,  entidades  da  iniciativa  privada  interessadas  na

preservação  e  na  promoção  do  meio  ambiente  e  do  patrimônio  cultural  e  órgão

rodoviário  competente,  visando  a  viabilizar  a  sua  implantação  e  promover  a  sua

adequada gestão.

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: As estradas-parques compreendem áreas onde as belezas naturais e

culturais são especialmente protegidas, com o objetivo de assegurar a apreciação da

paisagem por pessoas que por ali trafegam em veículos automotores, a cavalo, a pé

ou  de  bicicleta,  inserindo  a  presença  humana  numa  área  natural  de  maneira

compatível com a proteção dos atributos naturais e culturais da região.

A estrada-parque deve normalmente promover o turismo e o tráfego ao longo de

sua  extensão,  para  o  proveito  dos  amantes  da  natureza  e  das  tradições  locais.

Também  serve  para  a  promoção  e  a  diversificação  de  opções  econômicas  de

subsistência destinadas aos proprietários rurais, aos trabalhadores do campo e aos

comerciantes em geral, fomentando o turismo de qualidade, que não prescinde de

pousadas, hotéis, restaurantes, lojas de artesanato, agências de turismo, etc.

No Brasil, diversos Estados já regulamentaram a forma de instituição das estradas-

parques, mas em Minas Gerais, apesar do seu enorme potencial para a instalação de

estradas-parques, elas ainda não foram regulamentadas, o que evidencia uma lacuna

a  ser  colmatada,  a  fim  de  possibilitar  maior  proteção  e  promoção  dos  valores

ambientais e culturais do Estado.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 2.436/2011

Institui  a  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial  de  planejamento  do

licenciamento ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  bacia hidrográfica  será  adotada  como  unidade  físico-territorial  de

planejamento para análise e decisão sobre os processos de licenciamento ambiental,

em conformidade com o âmbito de atuação de comitês de bacia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Este projeto de lei permitirá que o licenciamento ambiental passe a

considerar a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento para

análise e estudo dos impactos ambientais das atividades potencialmente poluidoras

ou degradadoras do meio ambiente, articulando-se as políticas de meio ambiente e

de recursos hídricos. A medida traria ainda a vantagem de permitir uma atuação mais

qualificada  dos  Conselheiros  dos  comitês  de  bacia  nas  reuniões  das  Unidades

Regionais Colegiadas do Conselho Estadual de Meio Ambiente.

A propósito,  ressalta-se que essa medida foi defendida de forma veemente pelo

Projeto Manuelzão no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais,

realizado na Assembleia Legislativa em 2011.

Ora, sem sombra de dúvida, a água é bem essencial à vida humana e deve estar

sob foco de todas as discussões ambientais.  Já que a saúde da água é requisito

primordial  do meio ambiente ecologicamente sustentável,  faz-se necessário que o

planejamento ambiental instituído no licenciamento ambiental  tenha como unidade

territorial a bacia hidrográfica.

Trata-se, assim, de fazer com que os instrumentos de proteção ambiental sejam

mais efetivos e coordenados.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de

lei.
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-  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 2.437/2011

Proíbe o uso de aparelho sonoro ou musical no interior de veículos de transporte

coletivo intermunicipal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibido  o  uso  de  aparelhos  sonoros  ou  musicais  no  interior  de

veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal,  salvo  mediante  dispositivo  auditivo

pessoal.

§  1º  -  Para  fins  desta  lei,  a  expressão  “aparelhos  sonoros  ou  musicais”,

compreende,  entre  outros,  os  tocadores  pessoais  de  música  em  formato  digital,

telefones celulares, ipod, tablet, notebook, netbook, rádio, MP3, MP4 e similares.

§  2º  -  A expressão “veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal”  compreende,

entre outros, os ônibus, as vans, as autolotações, as barcas e os trens.

Art. 2º - É obrigatória a fixação de avisos nos locais abrangidos por esta lei, com

indicação do número e da data dela, em letra legível e de fácil visualização, contendo

os seguintes dizeres:  “É proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais sem a

utilização de fone de ouvido, sob pena de multa”.

Art. 3º - O descumprimento do art. 1º sujeitará os infratores a:

I  - serem convidados a se retirarem dos veículos especificados nesta lei,  sendo

pedida a intervenção policial, caso se neguem a fazê-lo.

Art.  4º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  multa  no  valor  de

R$1.000,00  (mil  reais)  ao  usuário  do  aparelho  e  à  pessoa jurídica  ou  física  que

explore o serviço de transporte, cobrada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado

anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, sendo adotado,

no caso de extinção desse índice, outro índice criado por legislação federal que o

substitua.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.
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Gilberto Abramo

Justificação: Proliferam em redes sociais de todo o País campanhas colimando a

abolição, nos meios de transporte coletivo, de aparelhos sonoros ou musicais sem

fone de ouvido.

Escutar  música  com  som  alto  utilizando  esses  aparelhos  virou  moda  para  um

pequeno grupo de pessoas, o que vem desagradando, por outro lado, a muitas outras

diante dos inapropriados locais escolhidos para tal prática.

Ora, diante da evolução tecnológica, aparelhos de diminutos tamanhos possuem

incrível capacidade sonora, chegando a níveis intoleráveis.

A título  de  ilustração,  tramita  no  Congresso  Nacional  projeto  de  lei  que  visa  à

proibição de aparelhos dessa natureza que produzam som além de 90 decibéis.

Nada mais incômodo do que logo de manhã, no início de uma longa jornada, ou

mesmo  após  cansativo  dia  de  trabalho,  ter  de  aturar  música  num  nível  sonoro

incompatível com o de um ambiente normal, e muitas vezes de duvidosa qualidade.

Afinal,  em bom e coloquial  português:  num ônibus  entulhado de gente,  preso no

trânsito por minutos intermináveis, no calor de verão, em dia estafante de trabalho,

quem é que aguenta ser azucrinado pelo som de um vizinho de banco? Ninguém!

Em razão desse percalço, vários municípios - na sua competência constitucional de

regular assunto de interesse local -, como São Paulo, bem como países dos mais

desenvolvidos, como o Japão, possuem lei similar.

Não custa lembrar que este projeto de lei busca a efetivação do direito à saúde e ao

meio ambiente sadio, sob os auspícios do Estado.

Em razão do clamor popular e da necessidade frequente de regular as relações

sociais é que se espera o apoio dos colegas parlamentares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.438/2011

Cria o projeto Horta na Escola e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado o projeto Horta na Escola, co m o objetivo de desenvolver ações
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para a construção e implementação de hortas nas dependências das escolas públicas

do Estado.

Parágrafo  único  -  O  objetivo  primordial  do  programa  é  otimizar  a  educação

alimentar e possibilitar o contato dos alunos com a terra e as plantas, valorizando a

produção de alimentos livres de agrotóxicos.

Art. 2° - O programa será desenvolvido pela Secreta ria de Estado de Educação, em

parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  ficarão  a  cargo  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: O projeto de lei que ora submeto à apreciação dos meus pares tem por

finalidade levar às escolas públicas de nosso Estado o projeto Horta nas Escolas,

objetivando estimular  os  estudantes a  produzir  e  consumir  alimentos saudáveis  e

livres de agrotóxicos.

Peço vênia para transcrever as seguintes considerações:

“Uma  alimentação  adequada  é  fundamental  para  todo  ser  humano.  Durante  a

infância  e  adolescência  é  ainda  mais  importante,  pois  a  criação  de  hábitos

alimentares saudáveis começa nessa fase e perdura por toda a vida.

No  mundo  atual,  o  apelo  da  propaganda  e  a  facilidade  do  acesso  ao  produto

industrializado levam as pessoas a consumirem alimentos não naturais, com grande

quantidade de calorias e poucos nutrientes. Consequentemente, podemos observar o

aumento de casos de obesidade e doenças relacionadas à má alimentação. Esse

fenômeno ocorre cada vez mais nas classes menos abastadas da sociedade, que

acabam preferindo alimentos industrializados a alimentos naturais, muitas vezes até

mais  baratos  do  que os primeiros.  Assim,  vemos o aumento de  pessoas obesas,

porém mal nutridas.

Com  a  criação  de  hortas  nas  escolas  se  pretende  levar  às  crianças  e  aos

adolescentes a aquisição de hábitos saudáveis de alimentação, através do despertar
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da curiosidade e do prazer de produzir e consumir alimentos frescos, saudáveis e,

acima de tudo, frutos do seu trabalho.

Além dos benefícios apontados acima, tal procedimento cria também o senso de

responsabilidade, pois os alunos serão responsáveis pelo bom andamento da horta.

Os  professores  ainda  podem  aproveitar  para  mostrar,  na  prática,  e  de  forma

interdisciplinar, matérias aprendidas nas salas de aula, como ecologia, biologia, meio

ambiente e o bom aproveitamento hídrico, entre outras.”

Nesse sentido, considerando os benefícios que a matéria em análise proporcionará

aos alunos da rede pública de ensino, é que submeto a essa egrégia casa de leis

este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.439/2011

Altera a Lei nº 7.772, de 1980.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 7.772, de 1980, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A  -  No  empreendimento  em  que  for  exigido  o  EIA-RIMA,  este  será

submetido  a  avaliação  por  pareceristas  “ad  hoc”  da  comunidade  científica,

concomitantemente à instrução do processo de licenciamento ambiental pelos órgãos

de apoio técnico ao Copam, observados os prazos estabelecidos no art. 8º.

§ 1º - Os pareceristas, em número mínimo de dois, serão escolhidos em cadastro

oficial,  com  base  em  critérios  objetivos  de  titulação  e  experiência  acadêmica  e

profissional.

§  2º  -  Os  pareceres  serão públicos  e  independentes,  terão  caráter  opinativo  e

poderão recomendar ao Copam a formulação de pedido de complementação e de

esclarecimentos aos estudos apresentados, nos termos do § 4º do art. 8º.

§ 3º - O processo de avaliação de que trata o “caput” deste artigo será custeado

com os recursos previstos no art. 7º da Lei Delegada nº 178, de 29 de janeiro de

2009.

§ 4º - O cadastro oficial de que trata este artigo será criado pelo poder público no

prazo de trinta dias contados da data de publicação desta lei.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Este projeto de lei  tem como objetivo a adoção,  nos processos de

licenciamento ambiental, de uma avaliação por pareceristas “ad hoc” da comunidade

científica, como forma de agregar qualidade técnica, segurança e imparcialidade à

análise dos estudos ambientais.

A  avaliação  científica  é  uma  prática  consolidada  no  meio  acadêmico  e  tem

assegurado,  ao  longo  dos  séculos,  o  progresso  e  a  credibilidade  de  ações  que

envolvem conhecimento científico.

Outro aspecto positivo da proposição é o fato de que se proporcionaria sociedade

maior segurança em relação à compreensão dos reais impactos socioambientais dos

empreendimentos. Os empreendedores, em contrapartida, também se beneficiariam

por  não  ficarem  submetidos  a  um  parecer  unilateral  elaborado  por  técnicos  da

Semad.

Estamos convencidos de que este projeto de lei muito contribuirá para a melhoria

da  qualidade  dos  processos  de  licenciamento  ambiental,  porque  propõe  uma

verdadeira intervenção nas ações que disciplinam a matéria, razão pela qual pedimos

o apoio dos demais colegas à aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.440/2011

Dispõe sobre o estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos

quadros funcionais de empresas privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas privadas que contenham em seu quadro funcional cem ou

mais  empregados  ficam  obrigadas  a  admitir,  no  mínimo,  2% (dois  por  cento)  de

idosos do total de funcionários.

Art. 2º - É de responsabilidade da entidade de classe correspondente e dos órgãos

públicos competentes, a serem definidos na regulamentação desta lei, a fiscalização
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do cumprimento do disposto no art. 1º.

Art. 3° - As empresas que não cumprirem a determina ção contida no art. 1º desta lei

não poderão:

I - receber quaisquer benefícios ou incentivos do Estado;

II - ser contratadas pelo Estado;

III - firmar convênios com o Estado.

Parágrafo único - A obtenção de qualquer benefício ou incentivo estadual bem como

a assinatura de contrato ou a celebração de convênio com o Estado dependerão da

apresentação de certidão expedida pelo órgão fiscalizador competente que comprove

o fiel cumprimento desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará

esta lei no prazo de cento e vinte dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010, o Brasil

tem 14.785.338 pessoas na faixa de 55 a 64 anos e 14.081.480 indivíduos com 65

anos ou mais. A participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de

4,8% em 1991, passou a 5,9% em 2000 e chegou a 7,4% em 2010. Dessa forma, a

proposição ora apresentada é de suma importância para a manutenção dos idosos

nas atividades produtivas. A medida nela contida trará grande benefício à sociedade,

ante  a  experiência  que  essa  mão  de  obra  carrega,  bem  como  reduzirá

significativamente os custos com tratamentos pelo sistema de saúde.

Por  fim,  vale  dizer,  proporcionará  ao  idoso  a  melhora  em  sua  autoestima  e  a

complementação de seus rendimentos,  não se podendo perder  de vista que hoje

muitas famílias vivem de seus proventos. Por outro lado, as empresas receberiam

incentivo fiscal, bem como o benefício de contar, em seus quadros, com profissionais

experientes e capacitados para o trabalho. Por esses motivos, conto com o apoio dos

meus nobres colegas.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.441/2011

Dá  denominação  de  Instituto  Estadual  Presidente  Itamar  Franco  ao  Instituto

Estadual de Educação de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Passa  a  denominar-se  Instituto  Estadual  Presidente  Itamar  Franco  o

Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: A Escola Normal Oficial, atualmente Instituto Estadual de Educação de

Juiz de Fora, foi criada por meio do Decreto n° 8.2 45, de 18/2/28. Em 14/8/30, a

Escola Normal deixou o prédio da Rua Espírito Santo, transferindo-se para prédio

definitivo, na confluência da Rua Espírito Santo com a Avenida 15 de Novembro, hoje

Avenida Getúlio Vargas.

O Presidente Itamar  Franco,  quando Governador  de Minas Gerais,  por  meio do

Decreto n° 42.357, de 31/1/2002, determinou que pas sariam a constituir uma única

unidade de ensino, com a denominação de Instituto Estadual de Educação de Juiz de

Fora, o Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora e a escola estadual anexa ao

referido Instituto.

O ex-Governador Itamar Franco fez restaurar o Instituto, com uma reforma global

em toda a sua estrutura. Na parte tombada do prédio realizaram-se obras com o

intuito  de  manter  a  característica  original  da  escola.  O  prédio  onde  funcionava  a

escola anexa foi demolido, e um novo bloco em estrutura metálica foi construído.

Criaram-se salas  de  aula,  quadra  poliesportiva  coberta,  um grande  pátio  coberto,

além de cantina, refeitório e cozinha industrial. A entrada da escola ficou ainda mais

agradável com a criação de um belo jardim.

Segundo o Presidente Itamar Franco “erguer escolas substituindo prisões é uma

lição que o passado nos dá para mudar os horizontes de uma sociedade cheia de

chagas sociais.  Minas sempre se notabilizou pelo seu ensino, e na sua história o

ilustra como forja de homens íntegros. Recuperar o prédio do Instituto Estadual de

Educação é o cumprimento de um dever para com Minas, buscando a construção de
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sociedade plena de cidadania”.

Nada mais justo que o Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora passe a se

chamar Instituto Estadual 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 PTB.

Com o início do regime militar, filiou-se ao MDB, sendo Prefeito de Juiz de Fora de

1967  a  1971,  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 PMDB,

sucessor  do MDB.  Em 1982,  é  eleito  Senador  novamente,  defendendo sempre  a

campanha das Diretas Já e votando no candidato oposicionista Tancredo Neves para

Presidente na eleição de 1985. Migrou para o PL, em 1986, ano em que concorreu ao

governo de Minas Gerais. Derrotado, voltou 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  da  República  pelo  PRN.  Itamar,  como  Vice-

Presidente, divergia em diversos aspectos da política econômico-financeira adotada

por Collor, vindo a retirar-se do PRN para voltar ao PMDB, em 1992.

Depois do “impeachment” do Presidente, assumiu interinamente o papel de Chefe

de Estado em 2/10/92 e o papel de Presidente da República em 29/12/92. Em seu

governo é que foi realizado um plebiscito sobre a forma de governo do Brasil, o que

deveria  ter  sido  feito  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 Luiz Inácio Lula da Silva e se opôs à candidatura de José Serra,

candidato apoiado por Fernando Henrique. Não tentou a reeleição para Governador



886
____________________________________________________________________________

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 PPS, o que alimentou especulações

sobre  sua  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 desse 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. Em 27/6/2011, um boletim médico do

hospital divulgou que sua situação tinha se agravado, em virtude de uma pneumonia

que o levou à UTI. O Presidente Itamar Franco faleceu na manhã do dia 2/7/2011.

Mineiro  ínclito,  um  dos  maiores  políticos  brasileiros  de  sua  geração,  teve  sua

atuação  nas  vidas  públicas  mineira  e  brasileira,  a  par  de  sua  competência

administrativa, marcada pela honradez e pelo respeito aos ideais da ética política.

O  Presidente  Itamar  Franco  tornou-se  um  exemplo  imortal  para  todos  os  que

exercem  ou  vierem  a  exercer  a  vida  pública.  É  um  paradigma  da  ética  e  da

competência políticas para as futuras gerações de homens públicos de Minas Gerais

e do Brasil.

Nossa  proposição  visa  a  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 dos 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 Instituto Estadual de Educação de Instituto Estadual Presidente Itamar

Franco é reverenciar a memória política de Minas e do Brasil.

Pelo exposto, contamos com o honroso apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.536/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Patrocínio pelos 50 anos

de existência e pela eficaz participação junto aos trabalhadores. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 1.537/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Hélcio  Resende  Júnior  por  sua  indicação  para  ser

agraciado com o  título de  Cidadão Honorário de  Campo Belo.  (-  À  Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº  1.538/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Escola  Santo  Tomás  de  Aquino  pela  participação  da

INOV4R na formatura de miniempresas e pela premiação recebida. (- À Comissão de

Educação.)

Nº  1.539/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Conquista pelo transcurso do 100º aniversário

do Município.

Nº  1.540/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Paranaíba  pelo  transcurso  do  100º

aniversário do Município.

Nº  1.541/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com a  comunidade de Ibiá  pelo  transcurso  do  88º  aniversário  do

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.542/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre os motivos de constar em seu “site” que a

empresa possui a concessão do serviço de esgotamento sanitário no Município de

Confins,  quando  a  própria  concessionária  assumiu,  em  reportagem  do  jornal  “O

Tempo”,  que negocia  há  três  anos a  concessão do serviço na cidade sem poder

realizar qualquer coleta dos dejetos das casas, obrigando os moradores a conviverem

com o esgoto a céu aberto. (- À Mesa da Assembleia.)
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Nº 1.543/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizadas  regularmente  as

leituras dos hidrômetros na R. Rio Madeira, em Contagem. (- À Comissão de Defesa

do Consumidor.)

Nº 1.544/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de providências para solucionar a falta

de saneamento básico no Município de Esmeraldas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.545/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de informações detalhadas sobre o estudo realizado pela empresa que

comprove  a  necessidade  de  contratação  de  uma empresa  de  advogados  com  a

exigência  de  que  seja  constituída  de,  no  mínimo,  cinco  sócios  até  a  data  da

publicação do Edital MS/CS 500-Z03206, especificando as razões e os critérios para

a adoção de tais exigências. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.546/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de  providências  para  a  realização  de trabalho  de  fiscalização  e

campanha de conscientização dirigida aos usuários de ônibus coletivo intermunicipal

da Região Metropolitana de Belo Horizonte sobre os assentos destinados aos idosos,

bem como para a implementação de medidas que garantam aos maiores de 60 anos

reserva  de  lugares  também  nos  assentos  após  a  catraca.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº  1.547/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Delegado Regional Hélio Lisse Júnior pedido de informações sobre

se o envio do Agente Rogério à reunião realizada pela Comissão no Município de

Frutal, no dia 8/9/2011, para discutir denúncia de violação de direitos humanos dos

Vereadores e ex-Vereadores desse Município e do Município de Fronteira, foi feito a

pedido do Ministério Público em Frutal.

Nº 1.548/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  ao  Copam  pedido  de  informações  sobre  os

questionamentos relativos aos empreendimentos minerários de responsabilidade da

empresa Vale S.A. no Distrito de Casa Branca, no Município de Brumadinho.
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Do  Deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Mesa  da

Assembleia  pedido  de  providências  para  a  aquisição  de  um  ônibus  visando  à

prestação de serviços assistenciais itinerantes à população do Estado.(- Distribuídos

à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Cássio Soares.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria avisar a V.

Exa. e aos demais membros desta Casa que recebemos ontem, em audiência, um

grupo do sindicato da saúde, que veio dar continuação às reivindicações feitas por

eles há algum tempo. Estamos acompanhando essas solicitações, juntamente com a

Seplag. A Secretária Adjunta Fernanda Neves os chamou, na semana passada, na

sexta-feira, para uma reunião. Foi feita a reunião. Em seguida, eles enviaram uma

série de solicitações à Seplag, as quais tive em mãos no dia de ontem. A Seplag

recebeu  essas  solicitações  ontem,  no  final  do  dia.  O  pessoal  do  sindicato

permaneceu  aqui  esta  noite,  pacificamente.  Eles  estão  aqui  ainda,  também

pacificamente, sem qualquer problema. Tenho mantido contato com o Presidente do

sindicato,  Renato  Barros.  Eles  querem  uma nova  reunião  com  a  Seplag,  com  a

Secretária Renata Vilhena e com a Subsecretária Fernanda Neves. Tenho mantido

contato com a Secretaria e falado com o Presidente do sindicato,  Renato Barros.

Agora,  quando  entrava  neste  recinto,  felizmente  recebi  um  telefonema  da

Subsecretária Fernanda Neves em que marcou com eles uma reunião para a próxima

terça-feira, às 16h30min, na Seplag. Gostaria de dar esta notícia aos Deputados e a

todos os membros do sindicato, que devem estar nos acompanhando pela televisão.

A Secretária,  que os receberá  da  melhor  maneira  possível,  quer  fazer  a reunião.

Pretendemos estar presente a esse encontro,  se for  possível,  porque teremos de

levar o relatório final da reforma política a Brasília na terça-feira. Na quarta-feira, dia

21, o Fontana, relator da Comissão de Reforma Política em Brasília, apresentará seu

relatório  final.  Naturalmente  já  entrei  em contato  com ele  para que receba nosso

relatório  antes  da  leitura  de  seu  relatório  final.  Há  essa  dificuldade,  mas  quero

participar da reunião das 16h30min da terça-feira, na Secretaria de Planejamento,
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que já está marcada. Esse encontro tranquiliza os membros do sindicato da saúde,

que estão nesta Casa, uma vez que a reunião já está oficialmente marcada. Espero

que cheguemos a uma boa solução com essa reunião. Era o que tinha a dizer, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes -  Só queria manifestar a alegria por termos

participado hoje, na Cidade Administrativa, dessa parceria entre o governo federal e o

governo  do  Estado,  entre  o  governo  de  Dilma  Roussef  e  do  nosso  Governador,

Antonio Anastasia.  Refiro-me ao lançamento  do Plano Safra  2011-2012,  com que

sempre sonhamos, que sempre cobramos do governo federal. Faltava uma estratégia

de começo, meio e fim na valorização da agricultura. Hoje,  às 11 horas, eu, pela

Comissão de Política Agropecuária, junto ao Deputado Doutor Viana, representamos

a  Assembleia.  O  Banco  do  Brasil  foi  representado  por  seu  Superintendente,  o

competente Dr. Sardelari, e por toda a equipe de frente do Banco do Brasil. Estavam

presentes nosso Governador, Antonio Anastasia, o Secretário Elmiro Nascimento, o

Subsecretário  Edmar  Gadelha.  O  Governador  Anastasia  criou  essa  Subsecretaria

para fortalecer a agricultura familiar em Minas Gerais, a fim de que houvesse esse elo

com o governo federal. Edmar Gadelha tem grande ligação com o governo federal,

pois participou da Conab e foi condutor do Programa de Aquisição de Alimentos -

PAA. Estava presente também o Secretário Carlos Melles porque, mesmo sendo do

setor  de  obras,  sabe  que  a  agricultura  precisa  de  estradas.  Ele  estava  lá  nos

prestigiando,  assim  como  muitas  outras  lideranças  do  setor  agropecuário.  Nós,

Deputados, lideranças, precisamos promover o Plano Safra 2011-2012, que vem com

muitas  novidades,  com  juros  muito  baixos.  O  pequeno  produtor  poderá  captar

recursos  de  até  R$10.000,00  com  1%  de  juros  ao  ano,  não  é  ao  mês.  De

R$10.000,00 até R$50.000,00, ele pagará juros de 2% ao ano. Determinados projetos

ainda contarão com dois anos de carência. Há ainda um grande programa, para mim

o  melhor  que  o  governo  federal  já  promoveu.  Foi  lançado  no  ano  passado,  em

fevereiro, mas com poucos recursos. Quando feito o lançamento, elogiei a iniciativa.

No final do ano critiquei, porque não houve destinação de recursos. O programa é a

agricultura  de  baixo  carbono,  que  significa  pegar  as  braquiárias  degradadas  e

transformá-las em grãos de milho e de soja; na época em que se tirar o milho e a
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soja, vem a pastagem, aumentando-se a produtividade, pois onde fica uma vaca ou

um  boi  por  hectare  será  possível  ter  quatro,  cinco,  e  depois  voltar  novamente  à

agricultura. Se ainda for feito o consórcio com florestas, que hoje já é uma tecnologia

comprovada que dá certo, faz-se um espaçamento de 25m, 30m, 50m e se coloca ali

uma fileira de árvores - pode ser de eucaliptos ou de outras árvores, até nativas -, o

prazo vai para 15 anos, e ainda haverá uma carência de 7 anos para se pagar. E se

poderá investir em agroindústria e agregar valor ao produto, que é a grande meta do

nosso  Governador,  Antonio  Anastasia,  porque  Minas  produz  muito,  mas  está

vendendo muitos produtos sem agregar-lhes valor.  Essa é uma proposta que vem

também do governo federal. A Presidente Dilma acordou para o fato de que hoje não

dá para exportar  soja para a China sem agregar valor  a ela, o mesmo ocorrendo

quanto ao milho e ao leite. Olhem que estamos até importando leite. Não podemos

importar, temos é que produzir em Minas Gerais. Fiquei feliz em ver essa aliança forte

do governo federal e do governo estadual, todo o mundo num projeto maior que é

fazer o Estado de Minas transformar-se no grande produtor de alimentos, no grande

produtor de grãos – essa produção já é grande – para que ele cresça muito, porque

ainda há muitas áreas a serem beneficiadas. Temos a Embrapa, que é fantástica e

desenvolveu  tecnologia,  e  não  é  preciso  mais  ficar  arando  e  gradeando  as

braquiárias. Pode-se fazer o plantio direto no solo, é só fazer correções com calcário

e  gesso,  uma  adubação  correta,  e  se  poderá  produzir  em  terras  de  baixíssima

fertilidade. É hora de entendermos que o governo federal e o governo estadual estão

juntos para fazer Minas crescer muito no setor agropecuário. Muito obrigado.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  gostaria  de

informar que recebemos uma denúncia sobre uma criança maxacali de 1 ano e 10

meses que está internada no Hospital Infantil João Paulo II, antigo Centro-Geral de

Pediatria - CGP. Essa criança indígena foi encaminhada de Governador Valadares

com informação de que tinha febre prolongada e  talvez um quadro  de  encefalite

virótica. O funcionário da Funasa – não da Funai – que acompanhava essa criança

informou aos médicos do CGP que se tratava de uma criança gemelar, o segundo

gêmeo, que, na cultura maxacali, deveria morrer, e que tinha sido resgatada em coma

há três dias. Com essas informações, os médicos do CGP fizeram vários exames na
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criança. Sr.  Presidente,  Sras.  e Srs.  Deputados e todos que nos acompanham, a

tomografia  computadorizada  do  cérebro  da  criança  aponta  que  ela  tem  vários

hematomas; as radiografias mostram luxações nos ombros e no quadril; e o exame

neurológico determina que ela tem sequelas neurológicas gravíssimas e irreversíveis.

Portanto,  a  análise  dos  médicos  do  CGP  é  que  essa  criança  foi  vítima  de

espancamento.  Farei  leitura  da  solicitação  recebida  em  meu  gabinete.  (-  Lê:)

“Conforme contato telefônico, seguem as informações mais detalhadas e atualizadas

do caso da criança maxacali vitima de espancamento. Solicito a intervenção desse

gabinete junto à Comissão de Direitos Humanos da ALMG com a máxima urgência,

para proteção do menor Eduardo Maxakali, de 1 ano e 10 meses de idade, internado

no Hospital João Paulo II - CGP -, 2º andar. Sou plantonista do Hospital Infantil João

Paulo II – antigo CGP-Fhemig –, e em 5 de setembro internei uma criança maxacali

de  1  ano  e  10  meses,  proveniente  da  Casai  de  Governador  Valadares.  Ela  veio

encaminhada  com  febre  prolongada  a  esclarecer,  após  um  quadro  de  encefalite

virótica.  Conversando  com  o  acompanhante,  Shynaider,  funcionário  da  Funasa,

informou que a criança é gemelar e foi levada para a Casai após o nascimento. Em

final de junho, foi levada pela primeira vez à aldeia, pelo cacique, sendo espancada

pelos pais e internada com encefalite.  No relatório de transferência a médica não

relata o espancamento, porém a tomografia computadorizada do cérebro evidencia

hematomas e as radiografias mostram luxação dos ombros e quadris. A criança se

encontra com sequelas neurológicas gravíssimas e irreversíveis. Até final de junho a

criança era tranquila, andava com apoio, segurava a mamadeira sozinha, balbuciava.

Segundo informações, o irmão não foi espancado e está internado com gastroenterite

em Governador Valadares. Segundo o funcionário, esse é o terceiro caso de que ele

tem conhecimento. Disse que, se a criança voltar à aldeia, ela será enterrada. Hoje,

retornando ao hospital, constatei que o caso ainda não havia sido notificado e que o

acompanhante, após relatar o espancamento a vários profissionais, começou a dizer

que  foi  queda  da  rede.  Disse  que  os  pais  estão  querendo  ver  a  criança  e  que

provavelmente  ela  retornará  à  aldeia,  uma  vez  que  a  Casai  é  apenas  casa  de

passagem.  O  caso  tem  gerado  grande  indignação  entre  os  profissionais,  desde

acadêmicos,  residentes,  médicos  pediatras,  neurologistas  e  ortopedistas,
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enfermeiros,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogos,  assistentes  sociais,  que  temem  pela

vida  dessa e  de  outras  crianças.  Solicito  a  intervenção da  Comissão  de Direitos

Humanos  da  ALMG no sentido  de  prover  proteção a  essa criança e auxílio  para

esclarecimento dos fatos”. O pedido do funcionário da Funasa aos médicos do CGT

era que essa criança não retornasse porque, na cultura maxacali, ela seria enterrada

viva, para que morresse. Então, ao receber essa denúncia, fizemos imediatamente

um contato com o Procurador do Ministério Público Federal, Dr. Tarcísio Henriques,

que é o titular  dos povos indígenas e quilombolas, solicitando-lhe que fizesse um

pedido  na  Justiça  Federal  de  acautelamento  dessa  criança  indígena  para  que

permaneça em Belo Horizonte e não retorne para a tribo. Dificilmente ela poderá ser

retirada do hospital, dada a situação muito grave que está vivendo neste momento,

correndo o risco, infelizmente, de morrer. Além disso, levei o fato ao conhecimento do

Procurador-Geral de Justiça do Estado, para que pedisse ao Promotor da Comarca

de Bertópolis que abra um procedimento a fim de apurar o fato, já que há informação

de funcionário da Funasa que tem conhecimento de mais três casos de mortes de

crianças indígenas na aldeia maxacali. Informei o fato ao Presidente da Assembleia

Legislativa.  Tive  o  cuidado de  ligar  para  o  Secretário  de  Defesa Social  também,

pedindo-lhe que haja segurança para essa criança, de forma a impedir que ela seja

retirada do hospital. Anteontem, à noite, fiz uma visita ao Centro Geral de Pediatria

para  verificar  a  situação  em  que  se  encontra  a  criança.  Sr.  Presidente,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  é  uma situação  terrível.  A criança  tem  o  cérebro,  a

cabeça volumosos. Ela chora o tempo todo de dores, em função dos ombros e do

quadril deslocados. Está sendo alimentada por sonda e, dificilmente, irá resistir. Sr.

Presidente, solicitamos, por meio da Comissão de Segurança Pública também, que

em Brasília corra em regime de urgência o projeto que trata da defesa das crianças

indígenas em nosso país.  Essas crianças,  do sexo feminino,  quando nascem em

grande número numa família indígena, dependendo da cultura, da nação indígena,

são mortas. Temos o caso recente da missionária Suzuki, que roubou uma criança

dessas que estava enterrada viva. Salvou-a. Hoje mora no exterior para segurança

dela  e  da  criança.  Pasmem,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados  e

cidadãos  de  Minas  Gerais  presentes  na  Assembleia  Legislativa  nesta  tarde:  a
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Universidade  de  Brasília,  os  antropólogos,  espalharam  vários  cartazes  pela

Universidade com os dizeres: “Procura-se viva ou morta a missionária que roubou a

menina”.  Defendem  que  essas  crianças  têm  de  ser  mortas,  se  é  essa  a  cultura

indígena.  Para  terminar,  Sr.  Presidente,  hoje  entreguei  um  relatório  também  dos

médicos  do  CGP ao Presidente  da  Comissão de  Participação Popular,  Deputado

André Quintão,  que tem um trabalho  junto  à  nação maxacali  e  às  outras  nações

indígenas de Minas Gerais, que são oito. Acompanharemos para que essa criança

permaneça acautelada em Belo Horizonte, para que sua vida seja preservada. Muito

obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O  Deputado  Célio  Moreira*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

ontem, esta Casa promoveu um dos debates mais importantes no âmbito do meio

ambiente, que diz respeito ao lixo no Estado.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

convidei  os gestores municipais,  os Presidentes de Câmaras do Estado de Minas

Gerais para fazer parte dessa discussão, visto que estão no cerne da questão. O

destino  do  lixo  passa  obrigatoriamente  pelas  prefeituras.  Lamentavelmente,  Sr.

Presidente,  Sras.  Deputadas,  apenas  dois  Municípios  se  fizeram  representar  na

audiência. De tal atitude ou falta de atitude, haveríamos de depreender que todos os

Chefes dos Executivos Municipais estão conseguindo resolver o dever de Casa que

lhes foi dado pelo Estado, cuja meta é eliminar todos os lixões no solo mineiro até

2014.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  é  importante

salientar...  Sr.  Presidente,  estou  com  dificuldade  para  fazer  meu pronunciamento.

Gostaria que V. Exa. colocasse ordem nas galerias e computasse meu tempo.

O Sr. Presidente - Será computado, Deputado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, preciso fazer meu pronunciamento. Por

favor, faça com que o Regimento seja cumprido.
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O Sr.  Presidente -  Solicito às pessoas que estão nas galerias que permitam ao

Deputado  Célio  Moreira  fazer  uso  da  palavra.  Com  a  palavra,  o  Deputado  Célio

Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, preciso fazer um alerta sobre a reunião

realizada ontem na Comissão de Meio Ambiente, mas está difícil trabalhar deste jeito.

Quero trabalhar, mas estou sendo impedido. Gostaria que V. Exa. me garantisse a

palavra porque, infelizmente, a falta de educação está demais.

O Sr. Presidente - Deputado Célio Moreira, a única alternativa seria fazer retirar as

pessoas das galerias.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Se  necessário  for,  solicito-lhe  que  tome  essa

providência, para que eu faça meu pronunciamento. Quero trabalhar, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  suspender  a reunião por  3 minutos. Estão

suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente -  Estão reabertos os nossos trabalhos.  Com toda a educação,

solicito  às  pessoas  presentes  nas  galerias  que ouçam o Deputado,  pois  ele  tem

direito  à  palavra.  Caso  contrário,  teremos  que  encerrar  a  reunião.  Gostaria  que

ouvissem o Deputado Célio Moreira e os outros Deputados inscritos.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que encerre, de plano, os

nossos trabalhos, porque desse jeito não há como falar.

O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  a  próxima  oradora  inscrita  é  a

Deputada  Liza  Prado,  e  depois  abordarei  questões  relacionadas  à  greve  da

educação.  Dessa forma,  poderíamos prosseguir  a reunião normalmente.  Faço um

apelo  ao  Deputado Célio  Moreira:  retire  seu pedido de  encerramento  da reunião.

Todos nós ouviríamos o Deputado Célio Moreira e, depois, a Deputada Liza Prado.

Tenho certeza de que o Deputado Célio Moreira irá retirar o seu pedido.

O Deputado Célio Moreira - Deputado André, V. Exa. sabe muito bem da nossa

proposta  e  do  carinho que temos pela  educação e  pelos  professores.  Entretanto,

infelizmente  não  consigo  falar.  Então,  peço  ao  Sr.  Presidente  que  encerre  os
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trabalhos, e amanhã continuaremos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Inicia a chamada.)

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Questão de ordem, Sr. Presidente. O som não está

saindo lá fora, nos gabinetes, para avisar aos Deputados da chamada. Além disso, há

lugar  vago,  mas  não  estão  permitindo  que  os  manifestantes  entrem  no  Plenário.

Então a chamada não está saindo nos gabinetes. E a permissão para a entrada dos

professores em Plenário. Na verdade, estão sendo impedidos lá fora de entrar.

O Sr. Presidente - Solicito ao serviço de som que faça a chamada dos Deputados

nos gabinetes.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Conclui a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  14  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 15, às 20 horas, nos termos do edital de

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

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.245/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz – Ceif  –,

com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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  1.245/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Educacional Infância Feliz – Ceif –, com sede no Município de Ipatinga, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, filantrópico, assistencial e

de promoção social.

A instituição tem como propósito a prestação de trabalhos assistenciais voltados às

crianças,  visando  possibilitar  condições  de  trabalho  às  famílias  carentes;  o

desenvolvimento  de  atividades  direcionadas  à  formação  infantil  para  crianças  de

quatro  meses  a  cinco  anos,  para  proporcionar-lhes  educação,  higiene,  lazer  e

atividades psicopedagógicas; a elaboração de projetos para crianças de 6 meses a

14 anos de idade, a fim de aprimorar seu desenvolvimento físico, moral, emocional,

afetivo e social; a oferta de aulas de reforço educacional e de oficinas culturais;  a

realização de atividades sociais junto às famílias, para promover o aprimoramento

das relações familiares.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao Centro Educacional

Infância Feliz o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.245/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.886/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir a Semana Estadual da Liberdade de Imprensa.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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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,  a  Semana  Estadual  da  Liberdade  de  Imprensa,  a  ser

comemorada, anualmente, na semana que compreender o dia 21 de abril. De acordo

com o parágrafo único do art. 1º, nesse período serão realizados no Estado debates,

palestras  e  seminários,  entre  outros  eventos,  alusivos  ao  direito  à  liberdade  de

informação.

A Comissão de Constituição e Justiça, procedendo ao exame de aspectos jurídicos

que envolvem o  projeto,  concluiu  que,  à vista do disposto  no § 1º  do art.  25  da

Constituição  da  República,  a  instituição  de  data  comemorativa  é  matéria  de

competência legislativa residual atribuída a quaisquer dos Estados componentes do

nosso sistema federativo. Ademais, concluiu que o projeto está desprovido de vício de

natureza jurídica.

No  que  concerne  ao  exame de  mérito  da  matéria,  objeto  de  apreciação  desta

Comissão, salientamos que as datas comemorativas oficiais são importantes para se

realizarem eventos que propiciem o debate, a conscientização de ideais cívicos ou a

valorização de determinados segmentos sociais.

Em  favor  da  proposição,  o  autor  argumenta  que  “a  liberdade  de  imprensa  é

requisito fundamental de todo Estado Democrático de Direito” e cita o inciso IX do art.

5º da Constituição Federal, que assegura a livre expressão da atividade intelectual,

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Cabe enfatizar que os meios de comunicação devem estar a serviço dos interesses

de todos os segmentos sociais, tanto que a regulamentação da política do setor é

tratada  como  assunto  de  Estado.  Sendo  assim,  cabe  a  este  incentivar

permanentemente  a  discussão  do  assunto  no  intuito  de  ampliar  os  limites

democráticos atuais da comunicação.

A par dessas considerações, esta Comissão entende oportuno tornar a proposição

mais  abrangente  mediante  a  apresentação de substitutivo  que  institua  a  Semana

Estadual pela Liberdade de Expressão, Democratização dos Meios de Comunicação
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e Direito à Informação, a ser comemorada na semana que compreender o dia 7 de

abril, que, não por acaso, é a data de fundação da Associação Brasileira de Imprensa

e, por isso mesmo, oficialmente dedicada ao jornalista.

A instituição dessa semana visa criar  oportunidade para a reflexão em torno de

temas importantes  e sempre atuais,  como a afirmação da comunicação como um

direito social e individual; a regulamentação do setor de comunicação; a garantia de

espaço para a produção regional e independente; o financiamento do sistema público

de comunicação; o papel da radiodifusão comunitária; a ampliação da pluralidade e

da  diversidade  de  conteúdos;  o  acesso  à  internet  banda  larga  como  direito

fundamental;  o  estabelecimento  desse  serviço  em  regime  público;  e  as

discriminações em torno de gênero, orientação sexual, cor da pele ou credo religioso.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.886/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir formalizado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Semana  Estadual  pela  Liberdade  de  Expressão,  Democratização  dos

Meios de Comunicação e Direito à Informação Pública e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  pela  Liberdade  de  Expressão,

Democratização dos Meios de Comunicação e Direito  à Informação Pública, a ser

comemorada, anualmente, na semana que compreender o dia 7 de abril.

Parágrafo único - Na semana de que trata o “caput” deste artigo, serão realizados

no Estado debates, palestras e seminários, entre outros eventos alusivos ao tema.

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

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Celinho do Sinttrocel, relator – Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.904/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Campinaverdense de Defesa Comunitária
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ONG Trabalho Social, com sede no Município de Campina Verde.

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 1.904/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Campinaverdense  de  Defesa  Comunitária  ONG  Trabalho  Social,  com  sede  no

Município de Campina Verde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo defender os direitos e interesses da comunidade em que atua.

Com esse propósito,  a  instituição executa  serviços  de  radiodifusão comunitária;

promove cursos, congressos e seminários para a divulgação de temas de interesse

dos moradores; desenvolve projetos sociais junto às ONGs dos assentamentos do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra –; defende e preserva o

meio ambiente; realiza eventos para melhorar a qualidade de vida das pessoas da

terceira idade e fomenta atividades desportivas.

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.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Associação

Campinaverdense de Defesa Comunitária o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.904/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.023/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São

Lourenço – Apprusal –, com sede no Município de Aricanduva.

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 2.023/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  São  Lourenço  –  Apprusal  –,  com  sede  no

Município de Aricanduva, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo defender os interesses dos produtores rurais e prestar assistência às pessoas

necessitadas.

Com esses propósitos, a instituição desenvolve ações voltadas ao fortalecimento da

organização econômica, social e política dos produtores rurais; à racionalização das

atividades  produtivas,  incentivando  a  cooperação;  à  orientação  sobre  técnicas

agrícolas na confecção de mudas, plantio,  armazenamento e preparo da terra; ao

atendimento das necessidades locais de educação, saúde, habitação, transporte e

lazer; à proteção e preservação do meio ambiente; à elaboração de programas de

incentivo à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; à integração de seus assistidos

no mercado de trabalho; e à habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  de São Lourenço em prol  do pleno exercício da cidadania dos moradores

dessa comunidade,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar o título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.023/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.025/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Protetora  dos  Animais  de  Sapucaia  -

LateMia -, com sede no Município de Caratinga.

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 2.025/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Protetora dos Animais de Sapucaia - LateMia -, com sede no Município de Caratinga,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos

animais, visando à preservação de suas vidas e liberdade.

Com esse propósito, a instituição fomenta atividades voltadas para a proteção dos

animais; fiscaliza e denuncia as infrações relacionadas com a proteção de animais;

impede atos de crueldade, abusos ou maus-tratos contra os bichos.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Protetora dos Animais de

Sapucaia - LateMia - em defesa dos animais, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.025/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.033/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação

Superior – Fadesu –, com sede no Município de Mato Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 2.033/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da  Educação  Superior  –  Fadesu  –,  com  sede  no

Município de Mato Verde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo fomentar atividades educacionais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  apoia  o  desenvolvimento  de  atividades  de

pesquisa, ensino e extensão por meio da Faculdade Verde Norte – Favenorte –; a

coordenação  de  processos  seletivos  para  ingresso  em  instituições  ou  em  curso

superior; a promoção de cursos de treinamento especializado, profissionalizantes e

atividades afins; a concessão de bolsas, quando pertinentes; a divulgação de dados

científicos  e  culturais  em  publicações  especializadas;  a  preservação  de  valores

culturais; a organização de programas de inclusão social para estudantes carentes.

Isso posto,  consideramos meritória  a iniciativa de outorgar à Fadesu o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.033/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Água Quente de

Radiodifusão, com sede no Município de Águas Formosas.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.044/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Cultural de Água Quente de Radiodifusão, com sede no Município de

Águas Formosas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo executar serviço de radiodifusão comunitária, bem como valorizar e fortalecer

todas as manifestações culturais e artísticas de origem popular.

Para alcançar seu propósito, a instituição dá preferência para a difusão de ideias,

elementos culturais, tradições e hábitos sociais da comunidade onde atua; estimula o

lazer, a cultura e o convívio social; resgata as tradições, os ritos e as diversas formas

de manifestação popular; realiza eventos com finalidade educativa, cultural, artística e

informativa; mantém acervo cultural;  possibilita o exercício do direito de expressão

dos  cidadãos  de  forma  acessível  e  ampla;  contribui  para  o  aperfeiçoamento

profissional dos artistas, jornalistas e radialistas; e edita jornal impresso de circulação

regional.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Associação

Comunitária Cultural de Água Quente de Radiodifusão o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.044/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.049/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Alberto Geraldo Dias, com sede no

Município de Cataguases.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.049/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Alberto  Geraldo  Dias,  com sede no Município  de  Cataguases,  pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  promover  programas

informativos e atividades culturais e recreativas de caráter exclusivamente educativo

pela TV Educativa e pelo rádio.

Com esse propósito, a instituição contribui para a melhoria do ensino em todos os

seus níveis;  realiza  campanhas  de  cunho  social  e  beneficente;  divulga  a  cultura;

fomenta  pesquisas  e  estudos  nas  áreas  educacional  e  cultural;  desenvolve

campanhas  e  promove  encontros  educacionais;  organiza  arquivo  público  com

registros fonográficos e audiovisuais produzidos na comunidade e presta serviços de

utilidade pública juntamente com a Defesa Civil, sempre que necessário.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Fundação  Alberto

Geraldo Dias o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.049/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.055/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube da Terceira Idade de Patos de Minas, com sede

no Município de Patos de Minas.

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 2.055/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Terceira  Idade  de  Patos  de  Minas,  com  sede  no  Município  de  Patos  de  Minas,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo oferecer ao idoso

a assistência necessária no campo da saúde e do lazer,  propiciando sua inclusão

social.

Com esse propósito, a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida das

pessoas da terceira idade, assim como para o seu bem-estar físico e psicológico e

para a sua realização pessoal.

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 Clube da Terceira

Idade de Patos de Minas o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.055/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.170/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na  Agricultura

Familiar  do  Município  de  Santo  Antônio  do  Jacinto  –  Atraf-Saja  –,  com  sede  no

Município de Santo Antônio do Jacinto.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011  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 2.170/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Município

de Santo Antônio do Jacinto – Atraf-Saja –, com sede no Município de Santo Antônio

do Jacinto.

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. 17, § 1º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou

benefícios,  a  qualquer  título  ou  forma;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  preponderantes  no  Estado,

preferencialmente no Município de Santo Antônio do Jacinto, e que seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.170/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  –  Luiz  Henrique  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 218/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  970/2007,  dispõe  sobre  a  concessão  de

desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, com o objetivo

de  estimular  o  apoio  a  programas  de  recuperação  de  dependentes  químicos  no

Estado, e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de

Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de Entorpecentes –  Funpren –  e  dá outras

providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresentou.

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

A finalidade da proposição em exame é permitir o pagamento de crédito tributário

inscrito  em dívida ativa até 31/12/2006,  com desconto  de 50% sobre o valor  das

multas e dos juros de mora, para devedores que apoiem financeiramente programa

de recuperação de dependentes químicos no Estado.  O projeto também promove

alteração na Lei nº 12.462, de 1997, a fim de possibilitar a utilização dos recursos do

Funpren por aqueles que desenvolvem projetos para a recuperação de dependentes

de drogas.

Conforme  o  autor,  o  uso  abusivo  de  drogas,  que  tem  sido  uma  preocupação

constante de toda a sociedade, atinge não apenas as famílias dos dependentes, mas

também aqueles que sofrem com a violência gerada pelo tráfico dessas substâncias.

Segundo  ele,  o  objetivo  do  projeto  é  proporcionar  recursos  para  as  instituições

responsáveis pelo tratamento de dependentes.

Entendemos que o projeto está em consonância com o disposto no inciso IV do art.

167 da Constituição da República, o qual veda a vinculação de receita de impostos a

despesa, já que não se refere a recursos provenientes da arrecadação do ICMS do

exercício  em  curso.  Além  disso,  não  fere  o  disposto  no  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  que  estabelece  as  condições  para  a  concessão  ou  a

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia
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de receita. Isso porque as receitas provenientes de dívida ativa não são classificadas

no orçamento como Receita Tributária, mas sim como Outras Receitas Correntes.

Salienta-se que a desoneração dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, que

se  caracterizam,  de  modo  geral,  pela  dificuldade  de  recebimento,  representa  um

estímulo ao seu pagamento. Podemos citar como exemplo disso o que ocorreu por

meio  das  Leis  nºs  14.062,  de  20/11/2001,  e  15.273,  de  29/7/2004,  que

proporcionaram um incremento na arrecadação da ordem de 380% no exercício de

2001 e 258% em 2004, comparado com o montante estimado como receita de dívida

ativa nos respectivos orçamentos anuais. Mais recentemente, temos o exemplo do

Programa  de  Parcelamento  Especial  de  Crédito  Tributário  relativo  ao  ICMS,

autorizado pela Lei nº 17.247, de 27/12/2007 e instituído pelo Decreto nº. 44.695, de

28/12/2007, e o do Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo

ao  ICMS –  PPE  II  –,  instituído  pelo  Decreto  nº  45.358,  de  4/5/2010.  Ambos  os

programas autorizam o pagamento parcelado de crédito tributário relativo a ICMS,

inclusive o inscrito em dívida ativa, com significativos descontos sobre as multas e

juros. Desse modo, a dívida ativa tributária arrecadada cresceu 319,6% em 2008, em

relação  a  2007,  devido  principalmente  ao  primeiro  programa  de  parcelamento,

segundo o Relatório Contábil do exercício de 2008 que integra o Balanço Geral do

Estado de Minas Gerais. Conforme o Relatório Contábil do exercício de 2010, o PPE

II foi o responsável, em grande parte, pelo crescimento da Receita da Dívida Ativa

Tributária do ICMS em 2010, em relação ao ano anterior, e, consequentemente, pelo

crescimento  da  Receita  de  Dívida  Ativa,  superior  a  270% no  mesmo período.  O

mesmo relatório conclui ainda que o PPE II também concorreu para um crescimento,

no mesmo período, superior a 28% da receita resultante de multas e juros de mora,

composta em boa parte por multa e juros de mora do ICMS.

Cabe salientar que o nosso entendimento, acima expresso, é compartilhado pela

Comissão de Constituição e Justiça, a qual apresentou três emendas para aprimorar

a  proposição.  A primeira  delas  estende  a  prerrogativa  do  apoio  a  programas  de

recuperação de dependentes químicos para  qualquer  crédito tributário  inscrito  em

dívida ativa, e não apenas aquele relativo a ICMS. Com isso, além de ampliar  as

possibilidades de apoio a esses programas, garante a implementação do incentivo
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proposto mesmo sem a celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz  –,  o  que  é  determinado,  no  caso  de

concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, pelo

disposto  no  art.  155,  §  2º,  inciso XII,  “g”,  da  Constituição da República  e na  Lei

Complementar  Federal  nº  24,  de  7/1/75.  A Emenda  nº  2  suprime  o  art.  4º  da

proposição,  uma vez que não se encontra na  esfera de competência desta Casa

Legislativa  o  disciplinamento  de  honorários  advocatícios,  regulamentados  pela

legislação processual  e  pelo Estatuto da  Advocacia.  Por  meio  da  última emenda,

pretende-se dar nova redação ao § 3º do art. 3º do projeto, sob o argumento de que a

atribuição  de  competência  a  órgão  específico  da  administração  pública  insere-se

entre as prerrogativas privativas do Governador do Estado.

Anexo ao projeto em exame, encontra-se o Projeto de Lei nº 559/2011, de autoria

do  Deputado  Fred  Costa,  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  desconto  para

pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o

apoio a programas de recuperação de dependentes químicos no Estado e altera o art.

2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,

Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren – e dá outras providências. A

finalidade da proposição é permitir que o crédito tributário, inscrito em dívida ativa até

31/12/2010, possa ser quitado com desconto de 50% sobre o valor das multas e dos

juros  de  mora,  desde  que  o  sujeito  passivo  apoie  financeiramente  programa  de

recuperação de dependentes químicos no Estado.  Entendemos que as alterações

propostas, tanto por esta Comissão quanto pela que nos antecedeu, atendem aos

propósitos do projeto.

Consideramos oportuna a iniciativa constante na proposição, que, com certeza, irá

contribuir  para a solução do grave problema da dependência de drogas, sem, no

entanto,  comprometer  as  finanças públicas  do  Estado.  Pelo  contrário,  o incentivo

fiscal  pretendido poderá promover  o ingresso de recursos inesperados nos cofres

públicos, razão pela qual não vemos óbices à aprovação do projeto. Propomos ainda

emenda, com o intuito de tornar flexível a data de inscrição em dívida ativa do crédito

tributário  objeto  do  incentivo.  Com  isso,  ampliam-se  as  oportunidades  para  que

devedores  que  apoiem  programas  de  recuperação  de  dependentes  químicos  no
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Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 218/2011, no 1º

turno,  com as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça,  e  a

Emenda nº 4, a seguir redigida.

EMENDA Nº 4

Substitua-se no art. 1º a expressão “até 31 de dezembro de 2006” pela expressão

“pelo menos um ano antes do requerimento de concessão”.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Corrêa - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 253/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  “estabelece

condição para empresas de transportes coletivos intermunicipais”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  epígrafe  determina  que  os  veículos  de  transporte  coletivo

intermunicipal disponham de aparelho de radiotransmissão ou telefone celular para

uso em situações de emergência. Ficam excluídos dessa exigência os ônibus que

circulam na região metropolitana, salvo se a Assembleia Metropolitana deliberar em

contrário.

Estabelece  também  o  projeto  que  as  concessionárias  de  transporte  coletivo

intermunicipal  têm o prazo de 90 dias  para cumprir  o disposto na lei.  No mesmo

prazo, a administração pública deverá adequar os contratos de concessão em vigor,

sendo vedada a alteração das planilhas de custo do serviço. O descumprimento da lei
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enseja a aplicação de multa de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais –

Ufemgs.

Fundamenta-se o autor da proposição no quesito segurança dos usuários desse

tipo de serviço público. Não podemos deixar de considerar fatos que acontecem nos

ônibus que transitam pelas estradas intermunicipais, onde o número de acidentes e

assaltos tem aumentado dia a dia. Pode acontecer, ainda, de um passageiro passar

mal, necessitando de socorro médico. Daí, concluímos pelo inestimável valor de um

aparelho  de  comunicação,  seja  radiotransmissor  ou  telefone  celular,  nesses

momentos de urgência.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, verificou que não há

vício de iniciativa para deflagrar o processo legislativo e que existe a competência

para legislar sobre a matéria. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

– Setop –, atendendo a diligência da Comissão de Constituição e Justiça, em parecer

anterior, enviou a esta Casa nota técnica sobre o projeto em apreço, mostrando-se

contrária à sua aprovação.

Além de problemas relativos ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de

concessão, argumenta a Setop não haver necessidade de se exigir  das empresas

que equipem os ônibus com aparelhos de comunicação, considerando-se o número

pequeno  de  ocorrências  em  face  do  número  de  viagens  realizadas.  Ademais,

questões de ordem técnica podem inviabilizar a comunicação, não existindo garantia

de  que  esses  aparelhos  funcionem  por  toda  a  extensão  das  rodovias  por  onde

trafegam os veículos. Alega a Setop ainda que a exigência implicaria em aumento

tarifário  para  as  futuras concessões,  fazendo com que o  benefício esperado pela

proposição não justificasse o seu custo.

Por outro lado, considerando-se a adesão passiva de nossa população ao serviço

de telefonia móvel, é difícil imaginar que num veículo de transporte intermunicipal de

passageiros os trabalhadores e passageiros não possuam um aparelho de telefone

celular.  Isso  reforça  o  argumento  da  Setop  de  que instituir  tal  obrigação  apenas

serviria  para gerar o direito de a concessionária ter  uma compensação pecuniária

para o seu atendimento, acarretando ônus para o usuário ou para o Estado.

Por  essas  razões,  este  relator,  em  que pese  a  boa  intenção  do  autor,  não  vê
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necessidade de se criar a pretendida obrigação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 253/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Celinho do Sinttrocel –

Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 654/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 654/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.524/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

as farmácias manterem, para consulta, um exemplar de bula transcrito em braile para

cada medicamento comercializado.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 931/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

por guardar semelhança com o projeto de lei em epígrafe.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  a  proposição  foi  examinada

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Vem agora 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 análise visa a possibilitar o acesso das pessoas com deficiência

visual ao conteúdo das bulas de medicamentos comercializados no Estado.

Em sua justificação, o autor do projeto afirma que o sistema braile é o único método

eficaz de comunicação escrita para as pessoas com deficiência visual.  De fato,  o

braile é um recurso bastante utilizado para possibilitar o acesso dessas pessoas à

escrita,  e  ter  acesso a informações sobre saúde é questão fundamental.  Todavia,

estamos de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça no tocante à falta de

razoabilidade  da  medida  proposta  no  projeto,  uma  vez  que  haveria  um  volume
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excessivo de papéis nas farmácias se as bulas dos medicamentos fossem transcritas

em braile.

Para atender ao objetivo do projeto em análise de forma viável, aquela Comissão,

no  substitutivo  que  apresentou,  propõe  a  alternativa  de  fornecimento  de  bula  de

medicamento em áudio ao consumidor que assim o solicitar.  Assim, pessoas com

deficiência teriam acesso a essas informações tão fundamentais, sem que excessivo

volume de papel fosse gerado.

Entretanto, o art. 36 da Resolução RDC nº 47, de 8/9/2009, da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa –, estabelece que as bulas de medicamento em formato

especial  devem  ser  disponibilizadas  gratuitamente  pelas  empresas  titulares  do

registro  do  medicamento,  mediante  solicitação  da  pessoa  física  com  deficiência

visual. Segundo dispõe o § 1º do mencionado artigo, as empresas devem oferecer as

seguintes opções às pessoas com deficiência visual: bulas em áudio ou em texto com

formato passível de conversão para áudio por meio magnético, meio eletrônico ou

serviços e recursos da internet; bulas impressas em braile e bulas impressas com

fonte ampliada, conforme dispõe seu § 1º.

O  art.  37  dessa  resolução  dispõe,  ainda,  que  a  empresa  titular  de  registro  do

medicamento deve enviar a bula em formato especial, quando solicitada por pessoa

física  com  deficiência  visual,  em  até  10  dias  úteis  após  recebimento  do  pedido,

especificando, em seu parágrafo único, que a empresa deve disponibilizar a bula em

áudio, por meio do seu Serviço Telefônico de Atendimento ao Consumidor – SAC – ou

outro de sua responsabilidade, com a opção de leitura parcial ou total, para escolha

da pessoa com deficiência e acesso rápido às informações sobre o medicamento.

A  solução  encontrada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  transfere  a

responsabilidade para o estabelecimento que comercializa o medicamento no varejo,

enquanto a Anvisa deixa claro que a responsabilidade deve ser da empresa titular do

registro  do  medicamento,  o  que  nos  parece  mais  coerente.  Por  fim,  segundo  a

mesma  resolução,  a  competência  de  fiscalização  fica  a  cargo  da  autoridade  de

vigilância sanitária.

Dessa forma, entendemos mais oportuno que o estabelecimento que comercializa o

medicamento  no  varejo  informe  à  pessoa  com  deficiência  sobre  o  direito  de  ter
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acesso à bula de medicamento em formato especial, conforme estabelecido na citada

resolução da Anvisa.

Por  esses  motivos,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  2,  que  obriga  os

estabelecimentos que menciona a informar à pessoa com deficiência visual sobre o

fornecimento  de  bula  de  medicamento  em formato  especial  e  remete  ao  art.  99,

XXXVI, da Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de

Minas Gerais, a definição das penalidades aplicáveis ao infrator.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também deve se manifestar no parecer sobre as proposições anexadas ao projeto em

análise. O Projeto de Lei nº 931/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

pretende obrigar os estabelecimentos que menciona a fornecer ao consumidor bula

de medicamento em braile ou em áudio. O projeto anexado mescla dispositivos do

projeto original e do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, dispondo sobre o fornecimento das bulas de medicamentos em braile e em

áudio.  Portanto,  todas  as  considerações  expostas  neste  parecer  são  também

aplicáveis ao projeto anexado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 654/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Obriga os  estabelecimentos que menciona a informar  à pessoa com deficiência

visual sobre o fornecimento da bula de medicamento em formato especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o estabelecimento que comercializa medicamento no varejo obrigado

a informar à pessoa com deficiência visual, no momento da compra do medicamento,

sobre a possibilidade de fornecimento da bula em formato especial  pela empresa

fabricante  ou  importadora  do  medicamento,  conforme  estabelecido  pela  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator, no que couber,

às  penalidades  previstas  no  art.  99,  inciso  XXXVI,  da  Lei  nº  13.317,  de  24  de
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setembro de 1999.

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu, relator – Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 682/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago  e  decorrente  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 234/2007, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o cadastramento

para estágios dos alunos da rede pública de ensino médio estadual e altera o art. 8º

da Lei nº 12.079, de 1996.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n°1,

que apresentou,  vem agora a proposição a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise determina que as escolas de ensino médio da rede pública

estadual efetuem cadastramento dos alunos, visando ao seu encaminhamento para

estágio remunerado. Prevê prazo máximo de seis meses para a duração do estágio e

estabelece que os estudantes que fizerem estágio na administração pública terão

cinco pontos para efeito de concurso público.

O estágio é  uma importante  etapa de preparação para  a  vida  profissional,  pois

integra os conhecimentos adquiridos na escola ao mundo do trabalho. Além disso, a

realização de um estágio redunda em maiores chances de contratação futura com

vínculo  empregatício,  muitas  vezes  pela  própria  empresa  onde  o  aluno  está

estagiando.

A Lei Federal nº 11.788, de 26/9/2008, dispõe sobre o estágio de estudantes. Essa

lei atualiza as normas federais e traz inovações conceituais e procedimentais para a

realização de estágios. Destaca-se, entre as inovações, a possibilidade de estágio

para estudantes dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da
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educação de jovens e adultos. A lei federal prevê que o cadastramento dos alunos

interessados  no  estágio  pode  ser  feito  pelas  instituições  de  ensino  ou  pelos

chamados agentes de integração.

O serviço de integração entre as instituições de ensino e as partes cedentes do

estágio pode ser prestado por entidades públicas ou privadas e está previsto também

na Lei Estadual nº 12.079, de 12/1/1996, que dispõe sobre estágio para estudante em

órgão e entidade da administração pública.

Dessa  forma,  consideramos  que  o  conteúdo  da  proposição  analisada  está  em

consonância  com o  que dispõe a  legislação federal  e  estadual  em vigor  sobre  a

matéria.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  apresentou  o

Substitutivo nº 1 ao projeto, propondo que o seu teor essencial seja incluído na Lei nº

14.679, de 30/7/2003, que institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas

Gerais. A referida Comissão argumenta, no seu parecer, contrariamente ao comando

que limita o período de estágio para seis meses e ao comando que estabelece a

concessão de cinco pontos aos estagiários com aproveitamento aprovado para efeito

de titulação em concursos públicos estaduais.

Concordamos com as razões apresentadas pela Comissão precedente quanto ao

não acatamento das citadas disposições e quanto a transformar a proposição em

projeto de lei modificativa à Lei nº 14.679, que institui o Programa Primeiro Emprego.

Cumpre-nos, no entanto, esclarecer que o Programa Primeiro Emprego, embora

inclua o estágio entre as possibilidades de inserção, é específico para jovens que

vivem situações de carência social,  com prioridade para  aqueles  em situação de

risco. Por seu turno, a Lei nº 12.079, de 1996, anteriormente citada, tem abrangência

genérica,  alcançando  todos  os  tipos  de  estágio  oferecidos  no  âmbito  da

administração pública do Estado.

Entendemos, assim, que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça  não  foram  suficientes  para  promover  as  adequações  necessárias  na

legislação em vigor a fim de torná-la compatível com a Lei Federal  nº 11.788,  de

25/9/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências. Por

esse motivo, somos levados a apresentar o Substitutivo nº 2, em que propomos suprir
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as  deficiências  que  constatamos  no  Substitutivo  nº  1.  Assim,  o  Substitutivo  ora

apresentado prevê: alteração na Lei nº 12.079, de 1996, com vistas a que o cadastro

de alunos de escolas públicas interessados em estágio seja enviado aos órgãos e

entidades da administração pública; ampliação do percentual de vagas para pessoa

com deficiência de 5 para 10%; possibilidade de obtenção de estágio para alunos

matriculados nos últimos anos do ensino fundamental na modalidade profissional da

educação de jovens e adultos; e, finalmente, revoga os dispositivos relacionados às

competências dos chamados agentes de integração.

Consideramos, ainda, oportuno alterar o dispositivo a ser acrescido à Lei nº 14.697,

de 2003, a fim de conferir a ele maior efetividade.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

682/2011, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica substituída, no § 3º do art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de

1996, a expressão “5% (cinco por cento)” por “10% (dez por cento)”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 12.079, de 1996, o seguinte § 4º:

“Art. 1º – (...)

§ 4º – As escolas públicas estaduais poderão encaminhar aos órgãos e entidades

da administração pública cadastro de alunos interessados em ocupar as vagas de

estágio oferecidas nos termos desta lei.”.

Art.  3º  – O art.  2º  da Lei  nº  12.079,  de 1996,  passa a vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art.  2º  –  São  condições  para  a  obtenção  do  estágio  que  o  aluno  esteja

regularmente  matriculado  em  instituições  de  educação  superior,  educação

profissional,  ensino  médio,  educação  especial  e  dos  anos  finais  do  ensino
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fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.”.

Art. 4º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, o

seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 5º – (...)

§ 2º – As escolas públicas estaduais e municipais poderão encaminhar ao Grupo

Técnico lista de alunos interessados em compor o cadastro a que se refere o inciso I

deste artigo. “.

Art. 5º – Ficam revogados os incisos IV e V do art. 6º e o parágrafo único do art. 10

da Lei nº 12.079, de 1996.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Rosângela  Reis,  Presidente  e  relatora  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Luiz  Carlos

Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 839/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe “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”.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “d”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento pretende ampliar o direito dos usuários de serviços

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
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incluir  nesse  dispositivo  a  possibilidade  de  que  o  usuário  apresente  também

sugestões relativas ao serviço.

O projeto estabelece ainda a obrigação de o prestador do serviço público afixar

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 referentes à prestação do serviço público.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.303/2009,  que deu origem à proposição em estudo,  esta Comissão opinou pela

aprovação do projeto.

Como  ressaltado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  dispositivos

semelhantes constam em diversas leis vigentes no País. Exemplo disso é a Lei 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 proposição em exame representa um grande avanço, ao incluir, entre os direitos

dos usuários, o de apresentar sugestões relativas ao serviço prestado. A medida em

questão  amplia  a  participação  do  usuário  na  administração  pública,  o  que,

certamente,  contribuirá  para  a  eficiência  na  prestação  de  serviços  que  afetam

diretamente a população.

Dessa forma, é inquestionável a relevância da proposição, que vai ao encontro dos

interesses do cidadão, conferindo densidade ao princípio democrático ao possibilitar a

participação do usuário na prestação de serviços púbicos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 839/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa, relator - Duarte Bechir - Rômulo Viegas -

Ulysses Gomes.



921
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 978/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.064/2008, “torna obrigatória a adaptação dos

sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas

portadoras de necessidades especiais e dá outras providências”.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição, por semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.044/2011, de autoria

do Deputado Fred Costa.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade 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,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  obrigar  os  órgãos  e  as  entidades  da

administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado a manterem

disponíveis pelo menos um equipamento de telecomunicação e um de informática

adaptados para utilização por pessoas com deficiência.

Importa salientar que o projeto de lei em comento não é uma iniciativa isolada com

o objetivo de garantir os direitos da pessoa com deficiência. A Constituição Federal,

promulgada em 1988, representou um avanço na proteção dos direitos dos cidadãos

e das pessoas com deficiência: no art. 7º, XXXI, proíbe qualquer discriminação no

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência; define, no

art. 23, II, como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

com deficiência; no art. 24, XIV, define como competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre proteção e inclusão social das pessoas

com deficiência; no art. 37, VIII, determina que a lei reservará percentual dos cargos e

empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua
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admissão para a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e, por fim, 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.

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. Em consonância

com essa determinação, já foram editadas várias normas estaduais 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. Por fim, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, estabelece normas para facilitar o

acesso da pessoa com deficiência física aos edifícios de uso público.

De acordo com a justificação do projeto em análise,  seu objetivo é efetivar  um

direito já conquistado pela pessoa com deficiência, que está disposto na Constituição

do  Estado,  no  art.  28,  e  na  Lei  nº  11.867,  de  28/7/95,  no  art.  1º,  que  obriga  a

administração  pública  direta  e  indireta  do  Estado  a  reservar  10% dos  cargos  ou

empregos públicos, em todos os níveis, para pessoas com deficiência. Dessa forma,

o Estado deve fazer as adaptações necessárias para que o servidor nomeado tenha

condições e meios para desenvolver seu trabalho, incluindo a adaptação física e dos

sistemas de telecomunicações e de informática.

Todavia, na forma originalmente apresentada, o projeto em comento determina que

o  recurso  tecnológico  esteja  disponível  em  todas  as  unidades  administrativas  do

Estado, mesmo no caso de não haver  pessoas com deficiência aptas a utilizá-lo.

Conforme argumentou a Comissão de Constituição e Justiça, o ônus suportado pela

administração com a aquisição do equipamento não resultaria no benefício que se

pretende  alcançar  com  a  medida.  A  possibilidade  de  desperdício  não  encontra

guarida nos princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, inscritos no
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“caput” do art. 13 da Constituição mineira.

Para contornar essa situação, a Comissão de Constituição e Justiça considerou

mais adequado o estabelecimento de uma diretriz para os órgãos do Estado, para

que se leve em consideração a necessidade de adaptar recursos tecnológicos para

os servidores com deficiência auditiva ou visual, o que fez por meio da apresentação

do Substitutivo nº 1, que propõe alterações na Lei nº 8.193, de 13/5/82, que dispõe

sobre o apoio e a assistência à pessoa com deficiência.

Embora  nos  pareça que  a  Comissão de Constituição e  Justiça  tenha razão ao

procurar evitar o ônus desnecessário que o projeto poderia acarretar, julgamos que

transformar  a  medida  proposta  no  projeto  em  diretriz  não  seria  a  solução  mais

indicada.  Tendo  em  vista  o  objetivo  do  projeto,  que  é  adequar  os  recursos

tecnológicos aos servidores com deficiência nomeados para os cargos ou empregos

públicos, entendemos ser mais oportuno propor alterações na Lei nº 11.867, de 1995,

incluindo um dispositivo que garanta que o Estado faça as adaptações necessárias

para o exercício da função desse servidor. Parece óbvio que ao nomear um servidor

com deficiência, a administração pública ofereça as condições necessárias para que

ele  desempenhe  suas  funções.  No  entanto,  esse  servidor  muitas  vezes  é

subaproveitado  em  outras  funções  por  falta  de  estrutura  da  administração.  Além

disso, mesmo que sua função não exija o uso de computador,  a possibilidade de

utilizar  tais  recursos,  ainda  que  esporadicamente,  significaria  maior  inclusão  no

ambiente de trabalho, possibilitando acesso a notícias, à intranet e a outros dados

comuns a todos os servidores, sem dependência de terceiros.

Como a Lei nº 11.867, de 1995, contém algumas impropriedades terminológicas,

como a expressão “pessoa portadora de deficiência”, aproveitaremos para saná-las

por meio do projeto de lei em análise. Cabe esclarecer que o termo “portador” implica

que  alguém  “porta”  alguma  coisa  temporariamente,  ou  seja,  que  é  possível  se

desvencilhar do que é portado tão logo seja possível. A deficiência, na maioria das

vezes, é algo permanente; portanto, não cabe a utilização do termo “portador”. Como

a língua pode reforçar a segregação e a exclusão, por volta da metade da década de

1990 a terminologia utilizada passou a ser "pessoa com deficiência", que permanece

até hoje. Pretende-se, com a expressão, ressaltar a pessoa, e não sua deficiência,
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valorizando-a  independentemente  de  suas  condições  físicas,  sensoriais  ou

intelectuais. Portanto, a terminologia utilizada na lei  está desatualizada e pode ser

ajustada por meio do projeto em comento. Dessa forma, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 2.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  a  proposição  anexada.  O  Projeto  de  Lei  nº

1.044/2011,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  reproduz  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  na  legislatura  passada  e

novamente apresentado por ela na atual legislatura. Aplicam-se ao projeto anexado,

portanto, as considerações que tecemos acerca do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 978/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de cargos ou

empregos públicos,  no âmbito  da  administração pública do  Estado,  para  pessoas

portadoras de deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, o

seguinte § 4º:

“Art. 1º – (...)

§ 4º – A administração pública direta e indireta do Estado garantirá as adaptações

necessárias  ao  exercício da função do servidor  público com deficiência e  ao  seu

acesso  aos  recursos  de  telecomunicações  e  de  informática  disponíveis  para  os

demais servidores.”.

Art. 2º – Fica substituída em todo o texto da Lei nº 11.867, de 1995, a expressão

“pessoa portadora de deficiência” por “pessoa com deficiência”.

Art.  3º  –  Fica  substituída  no  art.  5º  da  Lei  nº  11.867,  de  1995,  a  expressão

“candidato portador de deficiência” por “candidato com deficiência”.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente e relator – Elismar Prado – Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.074/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

O  Projeto  de  Lei  n° 1.074/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Leonardo  Moreira,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 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.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  n° 1.591/2011,  de  autor ia  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, que garante a presença de cobrador e agente de bordo em linhas urbanas,

municipais, metropolitanas e intermunicipais.

Preliminarmente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para que seja emitido 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  tem  por  finalidade  proibir  o  acúmulo  das  funções  de

motorista e trocador nos ônibus coletivos no transporte público no âmbito do Estado

de Minas Gerais. Dispõe, ainda, que a vedação não se aplica aos veículos coletivos

de uma porta.

Segundo o autor, a proposição visa garantir a segurança no trânsito, uma vez que

busca garantir que o motorista fique somente atento à condução segura do veículo,

não exercendo também as funções do trocador.  Argumenta também que as duas

funções estão definidas na Classificação Brasileira de Ocupações como atividades

distintas, o que impede sua acumulação.

Em seu exame preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o

projeto,  ao  disciplinar  funções  a  serem  desempenhadas  pelos  motoristas  do

transporte coletivo,  acaba tratando de matéria trabalhista,  relativa ao exercício de
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profissões, que é de competência privativa da União. Entretanto, analisando o Projeto

de Lei n° 1.590/2011, anexado à proposição em epígr afe, a Comissão de Constituição

e Justiça constatou que ele não trata do desempenho da atividade de determinada

categoria, mas impõe uma obrigação em relação à prestação de serviço público de

transporte, objeto de concessão ou permissão. Essas diretivas orientaram então a

elaboração  do  substitutivo  apresentado,  assegurando  que a  obrigação  pretendida

pelo  projeto  não  seja  aplicada  a  contratos  já  firmados,  afetando  seu  equilíbrio

econômico-financeiro.

Contudo,  no  que  tange  ao  mérito,  entendemos  que  a  proposição  não  deve

prosperar. Por várias razões. Preliminarmente, o princípio da modicidade das tarifas,

garantia  inarredável  do usuário  de  serviço  público,  exige  que  o  Poder  Legislativo

afaste  iniciativas  que  impliquem  o  aumento  do  custo  da  prestação  do  serviço  e

resultem em novos encargos para os usuários. O Tribunal de Justiça do Estado de

São  Paulo,  em  matéria  similar,  julgou  inconstitucional  a  Lei  nº  12.552,  de  2006,

daquele Estado, a qual tinha a mesma finalidade da proposição em análise: “Além

disso, a lei em questão, ao vedar ao motorista de ônibus intermunicipal o exercício de

atividades  inerentes  à  função  do  cobrador,  compromete  o  equilíbrio  econômico-

financeiro das concessões de serviço público na medida em que obriga as empresas

a contratarem cobradores para auxiliarem na operação do sistema, o que repercute

no valor da tarifa. E isso constitui ingerência do legislativo na esfera de ação do Poder

Executivo, pois esse valor é previamente fixado pelo órgão executivo competente, na

forma que a  lei  estabelecer,  como dispõe o art.  120 da Carta  Bandeirante”.  (ADI

1311210300 (0001170-03.2006.8.26.0000) – Rel. Des. Sousa Lima, Órgão Especial

TJSP – DJE 23/4/2008.)

Impõe  ressaltar  ainda  que  a  atribuição  dos  motoristas  está  discriminada  na

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO –, correspondendo ao código 7824. De

acordo com a descrição dessa ocupação, pode o motorista exercer várias atividades

correlatas  à atividade do cobrador,  tais como receber  pagamento de passagem e

etiquetar bagagens.

Sendo assim, entendemos ser inconveniente a edição de instrumento normativo

que possa onerar ainda mais os usuários do sistema de transporte estadual.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.074/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  e  relator  -  Anselmo  José  Domingos  -  Celinho  do

Sinttrocel - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.110/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, 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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela

aprovação da matéria, também na forma do referido substitutivo.

Dando  continuidade  à  tramitação  do  projeto,  compete  a  este  órgão  colegiado

apreciá-lo atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento trata de disciplinar as relações entre os consumidores

e os fornecedores que utilizam os serviços de garçons em seus estabelecimentos,

tornando obrigatória a afixação de cartazes explicativos e a informação, no cardápio,

do  direito  do  cliente  de  optar  pelo  pagamento,  a  título  de  gorjeta,  do  valor

correspondente a 10% do preço dos produtos e serviços a ele ofertados.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbice à tramitação da matéria. De acordo com o seu parecer, a

matéria tratada no projeto insere-se na órbita da competência legislativa 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.
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Não  obstante,  essa  Comissão  ressaltou  a  necessidade  de  corrigir  algumas

impropriedades no texto do projeto. Uma delas diz respeito ao art. 5º, que trata de

norma  de  natureza  civil  de  competência  legislativa  da  União,  ao  obrigar  os

restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares a repassar

integralmente aos seus garçons e funcionários  os valores arrecadados a título de

gorjeta. A outra refere-se ao art. 6º, que contém norma já disciplinada no art. 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, a saber: a previsão de que a percepção

de tais valores não ensejará sua incorporação ao salário. O Substitutivo nº 1 por ela

apresentado, além de corrigir os vícios apontados e adequar o texto do projeto sob o

ponto de vista da técnica legislativa,  institui  a  penalização do infrator,  nos termos

propostos pelo Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei Federal nº

8.078, de 1990.

A esse respeito, cabe esclarecer que o art. 7º do projeto, em sua forma original,

simplesmente  preceitua  que  o  não  cumprimento  da  norma  proposta  sujeitará  o

infrator  a  multa  no  valor  de  500 Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Ufemgs -, a ser dobrado na hipótese de reincidência da infração. De outra forma, o

art.  2º  do  substitutivo  preceitua  a  aplicação  das  penalidades  de  acordo  com  o

disposto nos arts. 56 a 59 do mencionado Código do Consumidor. Isso significa dizer

que,  no  caso,  as  sanções  podem  ser,  além de  outras,  a  multa,  a  suspensão de

fornecimento  de  produto  ou  serviço,  a  suspensão  temporária  de  atividade,  a

revogação  de  concessão  ou  permissão  de  uso  e  a  cassação  de  licença  do

estabelecimento ou de atividade. A aplicação de multa será efetuada por autoridade

administrativa, e seu montante não poderá ser inferior a duzentas nem superior a três

milhões  de  vezes  o  valor  da  Unidade  Fiscal  de  Referência  -  Ufir  -,  ou  índice

equivalente que venha a substituí-lo.

Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte observou que

a adoção da medida se mostra oportuna, visto que no cotidiano dos consumidores

existem conflitos decorrentes das relações de consumo, “exatamente pela falta  de

informação quanto  ao  caráter  optativo  do  pagamento  da  gorjeta,  que  representa,

exatamente, a retribuição correspondente aos bons serviços prestados pelos garçons.

Sendo essa informação veiculada da forma proposta  na norma em comento,  tais
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conflitos tendem a diminuir, pois será exteriorizado o princípio da transparência nas

relações de consumo, medida que poderá, inclusive, servir de incentivo à melhoria da

qualidade  dos  serviços  oferecidos  pelo  comércio  varejista,  por  intermédio  dos

garçons”.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, c/c o art. 102,

inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira das proposições, ressaltamos não haver óbice à aprovação do projeto. Isso

porque  a  proposição  não  apresenta  repercussão  nas  finanças  públicas,  já  que

disciplina  interações  entre  dois  agentes  da  esfera  privada,  quais  sejam,  os

estabelecimentos comerciais e seus clientes. O Estado, portanto, não é protagonista

nesses atos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.110/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Corrêa - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.280/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.058/2008, altera o art. 1º da Lei nº 16.698,

de 17/4/2007.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa a modificar  o art.  1º  da Lei  nº  16.698,  de 2007, que
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autoriza  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa-MG –  a  criar

empresas subsidiárias nos termos que especifica. O art. 1º de que se cogita autoriza

a Copasa a “criar empresa subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar,

executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do

lixo  urbano,  doméstico  e  industrial;  a  drenagem  e  o  manejo  das  águas  pluviais

urbanas, em localidades da região de planejamento Norte de Minas e das bacias

hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus,  Buranhém,  Itanhém  e

Jucuruçu”.

Essa subsidiária foi criada sob a denominação de Copanor Copasa – Serviços de

Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A, entidade controlada

diretamente pela Copasa, acionista única, e indiretamente pelo Estado. Tal alteração

tem  o  propósito  de  ampliar  o  raio  de  ação  da  mencionada  subsidiária,  a  fim  de

abarcar os Municípios abrangidos pelas bacias hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo

Antônio e assegurar a execução de serviços públicos de saneamento básico e coleta

de lixo  aos  habitantes  dessa região,  que possui  baixo  índice de  desenvolvimento

humano. Assim, o projeto determina a ampliação da área de abrangência da Copanor

para trazer mais benefícios à coletividade, sem modificar seus objetivos institucionais.

Como é  sabido,  muitos  Municípios  mineiros,  principalmente  os  localizados  nas

regiões mais pobres, têm sérios problemas de abastecimento de água e coleta de

lixo, entre outros serviços públicos que comprometem a qualidade de vida. Acresça-

se a isso o fato  de que há muitas  comunas com baixo índice populacional,  e  os

recursos financeiros arrecadados são insuficientes para prestar serviços públicos de

qualidade e realizar obras e projetos de maior vulto. É precisamente em face dessa

realidade  que  o  Estado  deve  tomar  as  medidas  legislativas  e  administrativas

necessárias para cooperar, técnica e financeiramente, com essas municipalidades, a

bem do interesse público, e reduzir as desigualdades regionais. Aliás, a assistência

aos Municípios está prevista na Carta mineira, cujo art. 183 determina que o Estado

assegurará  ampla  assistência  ao  Município  de  escassas  condições  de

desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a 30

mil habitantes. Essa assistência, que não pode desrespeitar a autonomia municipal,
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abrange  um  conjunto  de  atividades,  algumas  das  quais  estão  explicitamente

elencadas  no  §  1º  do  art.  183  da  mencionada  Carta  Política,  entre  as  quais  se

destacam os serviços de saneamento básico e de tratamento do lixo urbano.

Portanto, é dever do Estado colaborar com os Municípios que se enquadram nessa

situação,  de  modo  a  concretizar  os  parâmetros  constitucionais  que  norteiam  a

matéria.  Tal  cooperação  poderá  ocorrer  diretamente,  ou  seja,  por  meio  de

procedimentos e ações realizados pelo próprio Estado,  ou mediante entidades da

administração indireta, como é o caso da Copanor, que é uma empresa subsidiária

controlada indiretamente pelo poder público.  O mais importante é a efetivação da

assistência técnica e financeira aos Municípios mais pobres no intuito de garantir o

mínimo de existência digna a seus habitantes. Não há dúvida de que os serviços de

saneamento básico e tratamento adequado do lixo urbano têm relação direta com a

qualidade de vida das pessoas, sendo um componente relevante para o cálculo do

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.

Se  a  proposição  traz  benefícios  para  os  habitantes  de  determinada  região  do

Estado e propicia melhores condições de vida, a começar pela qualidade da água,

não há como negar  a  oportunidade e  a  conveniência  da  matéria,  sobretudo pela

relevância  social  que  lhe  é  inerente,  e  a  sua  repercussão  positiva  na  vida  dos

cidadãos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.280/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente – Rômulo Viegas,  relator  – Duarte Bechir  – Ulisses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.382/2009, dispõe sobre a proibição de

estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes e dá outras providências.
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Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, as seguintes

proposições foram anexadas ao projeto em estudo: Projeto de Lei nº 1.488/2011, de

autoria do Deputado Fred Costa; e Projetos de Lei nos 1.492 e 2.281/2011, ambos 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, por ela apresentado.

Cumpre  agora  a  esta  Comissão  emitir  o  seu  parecer  quanto  ao  mérito  da

proposição, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XIV,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa proibir os estabelecimentos comerciais de vender,

servir  ou  fornecer  bebidas  alcoólicas  a  crianças  e  adolescentes.  Para  tanto,

estabelece  que  o  descumprimento  da  norma  sujeita  o  infrator,  por  ordem  de

autuação, às seguintes penalidades: advertência; multa de 500 Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, dobrando-se esse valor a cada reincidência;

suspensão da venda de bebidas alcoólicas por 15 dias; cassação da permissão para

a  venda  de  bebidas  alcoólicas  e  cancelamento  da  inscrição  no  cadastro  de

contribuintes.

O projeto prevê, ainda, que, no último caso, o órgão de proteção à criança e ao

adolescente  notificaria  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  para  a  aplicação  da

sanção, e a reativação da inscrição estadual somente poderia ser solicitada após o

decurso de um prazo mínimo de seis meses. Além disso, em caso de dúvida quanto à

idade  civil  do  consumidor,  o  comerciante  exigiria  a  comprovação  por  meio  de

apresentação de documentação hábil.

A concepção de que crianças e adolescentes são pessoas em condições peculiares

de desenvolvimento e, portanto, sujeitas de direitos foi instituída de forma inovadora

com a Constituição da República de 1988. O art. 227 da Carta Magna estabelece que

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à
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convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esse  dispositivo  constitucional  foi  regulamentado  pela  Lei  Federal  nº  8.069,  de

13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Essa lei

estabelece a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, por parte do

Estado, da sociedade e da família. O Estatuto considera criança a pessoa com até 12

anos de idade incompletos e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de

idade e, em casos excepcionais, até 21 anos de idade.

O ECA foi  uma das  mais  importantes  conquistas  em favor  desse segmento  da

população, pois garante que, além de todos os direitos de que os adultos desfrutam e

que sejam aplicáveis às crianças e adolescentes, pessoas dessa faixa etária gozem

de direitos especiais destinados à prevenção da ocorrência de ameaça ou violação de

seus direitos e, ainda, à sua proteção contra situações de risco pessoal e social.

Em  relação  à  prevenção  especial,  o  ECA estabelece  normas  de  regulação  do

acesso de crianças e adolescentes à informação, diversões e espetáculos e, ainda, a

certos produtos e serviços, assim como institui a exigência de autorização escrita dos

pais para que possam viajar desacompanhados. No que diz respeito especificamente

ao acesso a produtos e serviços, o ECA proíbe a venda e a oferta,  a crianças e

adolescentes,  de  armas,  munições  e  explosivos,  bebidas  alcoólicas  e  demais

produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

Restringir o acesso de crianças e adolescentes a bebidas alcoólicas é medida de

extrema importância. De fato, crianças e adolescentes constituem o grupo que gera a

maior preocupação quanto ao consumo de álcool, que está associado a uma série de

prejuízos no desenvolvimento da própria adolescência e em suas fases posteriores.

Além disso,  o  hábito  de  beber  vem aumentando progressivamente  entre  os  mais

jovens e não há um controle eficaz por parte dos órgãos governamentais para evitar e

coibir tal prática.

Os dados brasileiros são escassos em relação ao consumo alcoólico na infância e

na adolescência. De acordo com o Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas

Psicotrópicas no Brasil  (2001), a prevalência é de 48,3% entre jovens de 12 a 17

anos, em 107 grandes cidades brasileiras. Portanto, acredita-se que o álcool é uma



934
____________________________________________________________________________

das substâncias psicoativas mais precocemente consumidas pelos jovens. Esse fato

é alarmante, pois envolve questões médicas, psicológicas, familiares e profissionais,

constituindo-se um grave problema social e de saúde pública.

O  consumo  excessivo  de  bebidas  alcoólicas  é  uma  das  principais  causas  de

acidentes de trânsito, pois o álcool produz incoordenação motora e retardamento dos

reflexos. No entanto, o fator mais importante como causa de acidentes de trânsito diz

respeito à perda da autocrítica, visto que, sob a ação do álcool, as pessoas sentem-

se mais corajosas, ousam mais, pensam menos nos riscos e nas consequências dos

seus atos. Se comportamentos inconsequentes já fazem parte da psicologia de um

adolescente, certamente serão agravados com o consumo de bebida alcoólica.

Estudos realizados pela  Universidade Federal  de São Paulo demonstram que a

prevalência de acidentes automobilísticos fatais associados com o álcool, entre os

jovens com idade entre 16 e 20 anos, é mais que o dobro em relação à prevalência

encontrada  nos  maiores  de  21  anos.  Isso  pode  ser  explicado  pelo  fato  de  os

adolescentes apresentarem tolerância menor aos efeitos do álcool.

O consumo de álcool na adolescência também está associado a diversos prejuízos

acadêmicos, como, por exemplo, déficit de memória e dificuldade de assimilação de

tarefas  localizadas,  interferindo  no  processo  de  aprendizagem.  A  queda  do

rendimento escolar pode diminuir a autoestima do jovem e levá-lo ao consumo de

mais álcool ou de outras substâncias psicoativas, gerando um círculo vicioso.

Embora exista a proibição legal da venda de bebidas alcoólicas para crianças e

adolescentes,  conforme  estabelece  o  art.  81  do  ECA,  o  uso  do  álcool  entre

adolescentes é comum nos meios sociais, principalmente nas festas com os amigos.

A confirmação de que a legislação não está sendo cumprida é retratada no fato de

mais de 80% dos adolescentes relatarem que compram sua própria bebida alcoólica,

não encontrando nenhuma dificuldade em obtê-la, segundo uma pesquisa realizada

no Estado de São Paulo e divulgada na “Revista de Saúde Pública” em 2007. Nesses

casos, muitos adolescentes bebem com frequência e têm dificuldades para recusar a

bebida, principalmente pelo fato de o álcool atuar como um facilitador da aceitação

pelo grupo de amigos.

A proposição em tela logra mérito ao propor iniciativas para a restrição de acesso a
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bebidas alcoólicas por esses segmentos vulneráveis. Quanto maior a disponibilidade

de bebidas alcoólicas, maiores serão os problemas trazidos por elas a crianças e

adolescentes.  Para  uma mente  em  desenvolvimento,  tipicamente  sugestionável  e

plástica como a de um adolescente, o paradoxo de posição da sociedade e a falta de

firmeza  no  cumprimento  de  leis  são  fatores  culturais  que  predispõem  para  a

experimentação tanto de drogas como de álcool, contribuindo para a precocidade de

exposição de jovens ao consumo abusivo.

A imposição  de  sanção  pecuniária  aos  infratores  é  medida  que  suplementa  a

sanção de natureza penal estabelecida tanto pelo art. 243 do ECA quanto pelo art. 63

da Lei de Contravenções Penais, uma vez que essas duas medidas não têm sido

suficientes para inibir a venda ilegal de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que estabelece as penalidades de advertência e multa graduada de

500  a  1.500  Ufemgs,  dobradas  a  cada  reincidência.  As  demais  penas  foram

subtraídas, uma vez que poderiam trazer impactos negativos para a economia, no

entendimento da referida Comissão.

No  entanto,  já  há  algum  tempo  se  desenvolveu  a  ideia  de  que  a  propriedade

privada não constitui um direito sagrado e inviolável, do qual o titular possa desfrutar

e  dispor  livremente,  mas  que  deve  ser  submetido  ao  interesse  social,  gerando

limitações e obrigações ao proprietário. Considerando esse aspecto, entendemos que

o texto da proposição carece de alguns reparos, razão pela qual propomos algumas

alterações, consubstanciadas no Substitutivo nº 2, apresentado ao final deste parecer.

Em se tratando de um comando legal vigente há muitos anos e conhecido pela

população em geral, julgamos desnecessária a aplicação de sanção de advertência

aos estabelecimentos comerciais que praticarem o referido ilícito,  visto que há um

desequilíbrio entre o peso dessa penalidade e a gravidade da infração.

As multas estabelecidas pelo Substitutivo nº 2 – com valor graduado para cada tipo

de  infração  e  porte  do  estabelecimento  –  ampliam  o  conjunto  de  sanções  já

existentes para inibir  a  prática de venda ilícita de bebidas alcoólicas a crianças e

adolescentes e não prejudicam, pois, as demais sanções civis e penais impostas pela

legislação em vigor. Por outro lado, consideramos oportuna a aplicação da sanção de
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interdição aos estabelecimentos por, no mínimo, dois e, no máximo, 30 dias, punindo

com rigor maior os casos de reincidência na infração por mais de duas vezes.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve se posicionar neste parecer em relação aos projetos anexados. O

Projeto de Lei nº 2.281/2011 contém dispositivos que tratam a matéria de maneira

correlata, porém de forma mais abrangente e com detalhamento de alguns aspectos.

Optamos,  assim,  por  inserir  no  Substitutivo  nº  2 alguns comandos  inovadores do

Projeto de Lei nº 2.281/2011, retirando aqueles que contêm aspectos antijurídicos ou

que contrariem as Constituições Federal e mineira.

Uma vez que a proibição de venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes

já está regulamentada no ECA, consideramos desnecessária a inclusão de dispositivo

que reproduza esse comando federal no texto da proposição. Como consequência

disso, a ementa do Substitutivo nº 2 faz referência apenas ao estabelecimento de

sanção administrativa aos respectivos infratores.

Atualmente,  o  comerciante  só pode vender  bebidas  alcoólicas a  maiores  de  18

anos,  porém,  se  uma  pessoa  maior  de  18  compra  a  bebida  e  a  repassa  ao

adolescente ou à criança no estabelecimento, o comerciante é isento de qualquer

responsabilidade  legal.  O  Substitutivo  nº  2  contém  dispositivo  que  obriga  o

comerciante a pedir documento de identificação não só para realizar a venda como

também para permitir que o produto seja consumido no local.

Além disso,  o  Substitutivo  nº  2  determina que os  fornecedores  de  produtos  ou

serviços  no  Estado  deverão afixar  avisos  de  proibição  de  venda,  fornecimento  e

permissão  de  consumo  de  bebidas  alcoólicas  a  crianças  e  adolescentes,  com

indicação  dos  preceitos  do  ECA,  e  orientar  os  funcionários  para  que  informem

permanentemente aos consumidores sobre a restrição e exigir documento oficial com

foto  para  comprovar  a  maioridade  do  interessado  em  consumir  bebida  alcoólica.

Caberá aos responsáveis pelos estabelecimentos demonstrar, sempre que abordados

por agentes fiscalizadores, que a venda ou o consumo de bebidas alcoólicas no local

não fere a legislação em vigor.

Vale ressaltar, ainda, que é necessário reforçar os meios de fiscalização para tornar

efetivas todas as medidas em comento.
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Como  o  conteúdo  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.448  e  1.492/2011  é  bastante

semelhante  ao  do  projeto  em  epígrafe,  entendemos  que  todas  as  considerações

apresentadas neste parecer se aplicam integralmente a eles.

Enfim,  consideramos  que  as  alterações  propostas  pelo  Substitutivo  nº  2  são

oportunas, pois ampliam os meios para que a prática de fornecer bebidas alcoólicas a

crianças  e  adolescentes  –  tipificada como crime –  seja  coibida,  como forma não

apenas de se dar efetividade aos ditames protetivos da Constituição Federal e do

Estatuto da Criança e do Adolescente aos jovens como seres em desenvolvimento,

mas também para estabelecer a reprovação e a prevenção de sua ocorrência.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.364/2011, 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

Estabelece  sanções  administrativas  aos  estabelecimentos  comerciais  que

venderem, servirem ou fornecerem bebida alcoólica a menores de dezoito anos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O estabelecimento comercial  que vender,  fornecer,  entregar,  ainda que

gratuitamente, ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de dezoito anos

de idade ficará sujeito às penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo das demais

sanções estabelecidas na legislação em vigor.

Art.  2º  –  É  obrigatória  a  afixação,  nos  estabelecimentos  onde  há  venda,

fornecimento, entrega e consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, de

avisos com os seguintes dizeres: “Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº

8.069,  de  13  de  julho  de  1990,  é  proibido  vender,  entregar,  fornecer,  ainda  que

gratuitamente, ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos”.

§ 1º – Os avisos de que trata o “caput” serão afixados em local visível e dispostos

em todos os ambientes do estabelecimento.

§ 2º – Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como

supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, o aviso de que trata o
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“caput” será afixado nos locais em que as bebidas alcoólicas estiverem dispostas.

Art.  3º  –  Em  caso  de  dúvida,  os  empresários  e  responsáveis  pelos

estabelecimentos  comerciais  e  seus  empregados  ou  prepostos  deverão  exigir

documento  oficial  de  identidade  que  comprove  a  maioridade  do  interessado  em

consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa do consumidor, deverão abster-se de

fornecer o produto.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nos arts. 81 e 243 da Lei Federal nº 8.069,

de 1990, e das normas contidas nesta lei sujeita os infratores, conforme o caso, às

seguintes  sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  em

normas específicas:

I – multa;

II – interdição.

§ 1º – As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.

§ 2º – A multa a que se refere o inciso I do “caput” será fixada em, no mínimo, 500

Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo,

1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para cada infração cometida, aplicada em dobro no

caso de reincidência, observada a seguinte gradação:

I – para as infrações ao disposto no art. 2º:

a)  100 (cem) Ufemgs quando se tratar de estabelecimento optante pelo Regime

Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, instituído pela

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b)  500  (quinhentas)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se  enquadre  na

hipótese prevista  na  alínea “a”  e  cuja  receita  bruta anual  seja  igual  ou  inferior  a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.000 (mil) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual seja superior

a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II – para as infrações ao disposto nos arts. 81 e 243 da Lei Federal nº 8.069, de

1990:

a) 150 (cento e cinquenta) Ufemgs quando se tratar de estabelecimento optante

pelo Simples Nacional;
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b)  750  (setecentas  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se

enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual

seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

§ 3º – A sanção de interdição a que se refere o inciso II do “caput” será aplicada ao

estabelecimento que reincidir pela terceira vez em multa e será fixada em, no mínimo,

dois dias e em, no máximo, trinta dias.

§ 4º – Para os efeitos deste artigo, considera-se reincidência a repetição de infração

a quaisquer das disposições desta lei, desde que imposta a penalidade por decisão

administrativa irrecorrível.

§ 5º – Para os fins do disposto neste artigo, não se considera a sanção anterior se

entre a data da decisão administrativa definitiva e a data da infração posterior houver

decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art.  5º – Os recursos oriundos das multas aplicadas nos termos desta lei  serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

Art. 6º – A fiscalização do disposto nesta lei será realizada pelos órgãos estaduais

de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito de suas atribuições, os

quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de infrações às

normas nela contidas,  mediante procedimento administrativo,  assegurada a ampla

defesa.

Art.  7º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  trinta  dias  após  a  data  de  sua

publicação.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Rosângela  Reis,  Presidente  e  relatora  –  Luiz  Carlos  Miranda  –  Celinho  do

Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o
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projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2011, e

autoriza abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº1, por

ela apresentada.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao

mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva conceder um reajuste de 6,51% aos servidores do Poder

Judiciário do Estado. Utilizou-se como parâmetro para a fixação desse percentual o

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – apurado no período de

maio de 2010 a abril de 2011.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas sim de mera recomposição

remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento ao disposto no art.

37, X, da Constituição da República, daí a utilização do IPCA. Com efeito, o referido

dispositivo  constitucional  estabelece  o  seguinte:  “a  remuneração  dos  servidores

públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou

alterados  por  lei  específica,  observada  a  iniciativa  privativa  em  cada  caso,

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo

cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da

Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do

mesmo artigo. Trata-se de adequar a proposição às alterações operadas no regime

de aposentação do servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Também é excluído do reajuste que o projeto pretende instituir o servidor de que

trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5/11/2007, o qual se sujeita

às  regras  e  aos  critérios  estabelecidos  pelo  regime geral  da  Previdência  Social.

Segundo  tal  dispositivo,  é  garantida  aos  segurados  e  seus  dependentes  a
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continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos com base no

art.  79  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  até  a  data  de  publicação  da  Lei

Complementar nº 100/2007.

Cumpre dizer  ainda que o Tribunal  de  Justiça  informou,  mediante  ofício,  que o

impacto  financeiro-orçamentário  nessa  Corte  será  de  3,59%,  3,45%  e  3,34%,

respectivamente, para os anos de 2011, 2012 e 2013,  considerando as ações de

Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais e Proventos de Inativos e

Pensionistas, verificado o orçamento corrente e as ações previstas no PPAG 2008-

2011. Já quanto ao Tribunal de Justiça Militar, o impacto financeiro-orçamentário será

de 5,24%, 4,98% e 4,74%, relativamente aos anos de 2011, 2012 e 2013.

Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base

em  índice  oficial  e  com  a  demonstração  do  impacto  que  tal  despesa  terá  no

orçamento público, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011 com a

Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator – Sebastião Costa – Ulisses Gomes – Rômulo

Viegas – Fred Costa – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe dispõe sobre

aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  examinada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nos  1  e  2.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à  Comissão  de

Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2, da

Comissão de Constituição e Justiça.
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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 pretende alterar a política remuneratória por subsídio

das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal

civil da Polícia Militar.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 106, de 2011, informa que “as

alterações propostas abrangem o reposicionamento dos servidores conforme o tempo

de serviço na carreira, escalonado de 2012 a 2015; a garantia de reajuste e de não

incorporação da vantagem pessoal percebida pelos servidores posicionados no último

grau das respectivas carreiras; e o reajuste do subsídio dos Diretores e Secretários

de Escola,  bem como das funções gratificadas de Vice-Diretor  e Coordenador  de

Escola, a partir de 2012. A proposta também garante reajuste de 5% aos servidores

que, após manifestação pelo retorno ao regime de vencimento básico, optarem pela

remuneração por subsídio dentro de prazos definidos em regulamento. Propõe-se,

ainda, assegurar aos Diretores de Escola que ocupam dois cargos do magistério a

possibilidade de evolução na carreira com relação a ambos os cargos efetivos, bem

como  a  contagem  de  tempo  para  aposentadoria  sem  arcar  com  os  custos  da

contribuição  patronal.  Por  fim,  o  projeto  aprimora  as  regras  de  promoção  nas

carreiras da educação básica, assegurando que o grau de posicionamento após a

promoção seja equivalente àquele em que o servidor estava posicionado no nível

anterior”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbices  à  tramitação  da

matéria,  tendo concluído  que  o  projeto  em  análise  está  em consonância  com os

preceitos  constitucionais  e  legais  vigentes.  A Comissão destacou que  a  regra  de

iniciativa está sendo observada, pois a Constituição Estadual confere ao Governador

do Estado a iniciativa para propor leis versando sobre o regime jurídico e a política

remuneratória  dos  seus  servidores.  Com  vistas  a  adequar  o  projeto  à  técnica

legislativa, foram apresentadas as Emendas nos 1 e 2, com as quais concordamos.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, entende que a

proposição pretende valorizar os citados profissionais garantido-lhes a percepção do
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piso  salarial  previsto  na  legislação  federal  e  aperfeiçoando  o  seu  regime

remuneratório,  ao  prever  reajuste  de  5%,  a  partir  de  1º/4/2012,  dos  valores  dos

subsídios constantes nas tabelas das carreiras a que se refere o Anexo I da citada Lei

nº 18.975. Desse modo, opinou pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 e

2, da Comissão de Constituição e Justiça.

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  com  demonstrativo  da  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.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão enviou a esta Casa a repercussão financeira da proposta por meio do Ofício

n° 682/2011. Conforme demonstrado pelo referido doc umento, o impacto corresponde

aos seguintes valores: R$592 milhões no exercício de 2012, decorrentes da revisão

do posicionamento  na tabela do subsídio,  conforme o tempo de efetivo exercício,

previsto no art. 1º do projeto; do reajuste de 5% das tabelas de subsídio das carreiras

dos profissionais da educação básica de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, previsto

no art. 2º do projeto; e do reajuste de funções gratificadas e da tabela de subsídio de

cargos  de  provimento  em  comissão  específicos  da  área  da  educação  básica,

conforme previsto nos arts. 4º, 5º e 6º do projeto (trata-se de valor superestimado,

considerando  um  cenário  em  que  todos  os  servidores  da  educação  básica

manifestem  a  opção  pelo  regime  remuneratório  do  subsídio);  R$762  milhões  no

exercício de 2012, correspondentes à aplicação do piso salarial profissional a que se

refere a Lei Federal  nº  11.738,  de 16/7/2008,  para os  servidores posicionados na
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tabela de vencimento básico, conforme previsto no art. 13 do projeto (trata-se de valor

superestimado, considerando um cenário em que todos os servidores da educação

básica  manifestem  a  opção  pela  percepção  do  vencimento  básico  acrescido  de

vantagens).

Esclarece, ainda, que cada um dos valores informados corresponde a propostas

que se aplicam de forma exclusiva a um dos regimes remuneratórios existentes no

âmbito das carreiras da educação básica.

Por  fim,  informa  que  existe  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às

projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos  dela  decorrentes  e  que  a

incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado apresenta adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com o Plano Plurianual e

está em conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela

LRF.

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 LDO. A LDO em vigor concede

essa autorização em seu art. 15.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.355/2011, no 1°

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Bosco – Gustavo Perrella – Gustavo Correia – Hely

Tarqüínio – Rogério Correia (voto contrário) – Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA O 2º 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 nºs 1.068 e 1.394/2011, por guardarem
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semelhança com o conteúdo do projeto em epígrafe.

Aprovado no 1º turno 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,  XX,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição visa a obrigar bares e restaurantes do Estado a oferecerem cardápios

em braile, tendo por objetivo promover a acessibilidade das pessoas com deficiência

visual, garantindo-lhes o exercício da cidadania, conforme preconiza a Constituição

Federal. Na forma como foi aprovado no 1º turno, o projeto passou a abranger bares,

restaurantes, hotéis e similares e a prever a aplicação de penalidades no caso de

descumprimento de suas disposições.

Apesar de recentes, são diversas as leis que contribuem para a garantia de direitos

e,  consequentemente,  para  a  inclusão  social  dessas  pessoas.  A Lei  Federal  nº

10.098, de 19/12/2000, estabelece 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. Outra lei federal importante é a nº 8.213, de 25/7/91, que garante a

igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho e estabelece cota de vagas para

pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários.

O Estado também editou várias normas nesse sentido, como a que assegura o

direito de livre acesso ao cão adestrado que guia a pessoa com deficiência visual em

logradouros e edifícios de uso público; e a que estabelece que as agências bancárias

devem se adequar para ofercer atendimento mais eficiente a pessoas com deficiência

visual, assim como os coletivos intermunicipais, visando a facilitar-lhes o acesso e o

direito de ir e vir.

Apesar dos avanços, ainda há muito o que se fazer na efetivação dos direitos da

pessoa  com  deficiência.  Além  das  dificuldades  causadas  pelos  obstáculos

arquitetônicos, a pessoa com deficiência visual enfrenta o constrangimento de ter que

depender de terceiros em situações como a de consultar o cardápio em restaurantes.



946
____________________________________________________________________________

A ideia  de  incluir  pessoas  com  deficiência  no  ambiente  social  tem  orientado  e,

principalmente,  transformado  a  realidade,  em  que  as  diferenças  eram  motivo  de

segregação.  O  projeto,  portanto,  contribui  para  proporcionar  maior  autonomia  e

independência a essas pessoas. Diante disso, reiteramos o posicionamento adotado

no 1º turno, favoravelmente à proposição.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

936/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente e relator – Elismar Prado – Marques Abreu.

PROJETO DE LEI Nº 936/2011

(Redação do Vencido)

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos estabelecimentos que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam os  hotéis,  restaurantes,  bares  e  similares  obrigados  a  oferecer

cardápios em braile para o atendimento das pessoas com deficiência visual.

Art. 2º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

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

das demais penalidades cabíveis.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/9/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Cássio Soares, notificando o falecimento da Irmã Ení D'Arc de Abreu,

ocorrido em 12/9/2011, em Passos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 15/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Bruno Siqueira - Carlin

Moura -  Carlos Henrique -  Durval  Ângelo -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Gilberto

Abramo -  Hely Tarqüínio -  Liza  Prado -  Luiz Carlos  Miranda -  Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de

Lei  nº  2.123/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questões  de  ordem;

chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a

continuação dos trabalhos; suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado

Elismar Prado; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;

questões de ordem; ratificação da aprovação; questão de ordem; votação da Emenda

nº 1; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declarações de voto -
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Votação,  em turno único,  do  Projeto de  Lei  nº  2.124/2011;  discurso  do Deputado

Rogério Correia; votação do Substitutivo nº 1; aprovação - 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 - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

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

Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

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

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia .

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª  Parte  da  reunião,  em sua 2ª  Fase,  com  a  discussão e  a  votação da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.123/2011, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  do

Tribunal  de  Justiça Militar  do Estado de Minas  Gerais,  do  Tribunal  de  Contas do

Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  e  pela  rejeição  da

Emenda  nº  1.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Rogério

Correia.

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  nós,  do  PT,  e  aqui  represento  a

Bancada, não temos restrições ao projeto apresentado. Ele faz um remanejamento

fiscal,  sem  custo  orçamentário,  autorizando  o  Tribunal  de  Justiça,  o  Tribunal  de

Justiça Militar, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa e o Ministério

Público a fazer remanejamentos fiscais. Não há, portanto, óbice a que se faça esse

remanejamento,  porque  não  haverá  suplementação  orçamentária,  mas  sim  uma

reorientação da questão dos inativos, principalmente.

O problema é que o governo apresentou uma emenda estranha ao projeto, que

propõe passar a margem orçamentária de 10% para 18%. O governo, sem projeto de

lei, poderá alterar o Orçamento no Estado de Minas Gerais. Em outras palavras, para

que o telespectador  mineiro nos compreenda,  o governo teria  condições de fazer

remanejamento de um setor para outro, por exemplo da educação para a saúde, da

saúde  para  o  setor  de  obras  viárias.  Ou  seja,  não  sabemos  qual  é  esse

remanejamento, que ultrapassa a determinação do Orçamento, a qual era de 10%. O

percentual de 10% foi aprovado no Orçamento por esta Casa Legislativa, objeto de

proposta do próprio governo. Não houve redução do remanejamento solicitada pelo

governo. Na época, a Oposição apresentou uma possibilidade de redução, que não

foi aprovada. Na verdade, o que ocorreu foi que o próprio governo disse que os 10%

de remanejamento já eram suficientes para que ele não precisasse da Assembleia



950
____________________________________________________________________________

Legislativa para outros remanejamentos orçamentários. Portanto, tudo foi aprovado

do jeito que o governo quis,  com um percentual superior à previsão orçamentária,

porque não tivemos 10% de inflação neste ano. Agora o governo quer aumentar para

18% no projeto de lei em discussão, que não tem nada a ver com o assunto. Mais

uma vez, é um “cheque em branco” que o governo pede à Assembleia Legislativa. Ele

vai, praticamente, dobrar a possibilidade de mexer no Orçamento, sem enviar projeto

de lei. A lei determina que, ultrapassados os 10%, e havendo necessidade, o governo

deve enviar um projeto de lei em que indica a alteração no Orçamento. Isso é o de

tem de ser feito, é o normal do processo democrático.

O Deputado Hely Tarqüínio sabe que nosso Parlamento tem sido esvaziado por

uma  série  de  injunções,  reflexo  do  poderio  do  capitalismo  internacional  e  das

empresas transnacionais,  que mandam não só no Brasil, mas também no mundo.

Isso tem desvalorizado e esvaziado o papel do Parlamento e do Estado nacional de

forma geral; e agora, na hora em que vamos decidir o que é prioridade no Orçamento,

o governo remete à Assembleia Legislativa mais uma alteração,  dizendo que não

precisará desta Casa para remanejar quase o dobro do que havia sido previsto. Ora,

neste  caso,  fica  tudo  muito  simples:  não  daremos  a  menor  opinião  em  qualquer

retirada de recursos de um setor para outro, e a decisão ficará a cargo dos técnicos

do governo (e o Governador saberá disso também?), que costumam fazer estudos

sem o aprofundamento  necessário.  E o  governo vai  remanejando da forma como

quer... Nesse caso, pode retirar da educação e passar para o transporte; retirar do

transporte e passar para a assistência social; retirar da assistência social e passar

para não sei quem... Ou seja, as prioridades não serão as definidas aqui.

Ressalto  que  isso  ocorre  em  um  momento  difícil  da  vida  de  Minas  Gerais.  Os

servidores da saúde dormiram na Assembleia hoje. Não sei se já é do conhecimento

dos Deputados, mas eles ocuparam esta Casa porque, já no semestre passado – e o

Deputados se lembram, em especial o Deputado Hely Tarqüínio, que é da Comissão

de  Saúde  -,  foi  feito  um  acordo,  e  eles  terminaram  uma greve.  Agora  voltaram,

alegando que as negociações do plano de carreira não andaram suficientemente bem

como  havia  sido  planejado,  proposto  e  acordado  com  o  governo.  Assim,  eles

voltaram, fizeram a ocupação da Assembleia Legislativa, dormiram aqui.
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Os professores estão completando amanhã, quinta-feira, 100 dias de greve. É a

maior greve jamais vista pelo Estado. O governo, em vez de mandar a proposta de

piso salarial  conforme decisão do Supremo, envia outra com um piso válido para

todos os professores, tenham eles o grau de formação que tiverem. Todos passariam

a ganhar um piso linear de R$712,00. E isso somente para os professores, pois os

outros trabalhadores da educação nem têm nenhum piso previsto no projeto, portanto

continuariam recebendo menos do que o piso nacional. Nesse caso, os professores

perderiam a carreira. Deputado José Henrique: uma professora com curso superior

ganhará como outra que fez apenas o antigo normal, o ensino médio. Não há lógica

numa  carreira  dessas!  Depois  de  100  dias,  o  governo  quer  que  os  professores

terminem a greve perdendo sua carreira?! Os Deputados votarão, depois de 100 dias,

para os professores perderem a carreira?! Iremos lhes dar de presente o fim de sua

carreira?! Não há a menor lógica em um projeto desses. Peço ao Líder de Governo,

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  que  nos  ajude  no  processo  de  negociação.

Criamos uma comissão de negociação da Assembleia Legislativa. Dizem que parte

do governo e alguns Deputados estão enciumados, porque o PT está ganhando com

esse  processo.  Se  assim  for,   poderemos  nos  retirar.  Não  há  problema.  Podem

constituir  uma  comissão  apenas  com  pessoas  do  governo,  para  negociar.  Não

precisamos nem aparecer no processo. Queremos é resolver o problema.

Em vez disso,  o governo nos pede que lhe passemos um “cheque em branco”,

aumentando de 10% para 18%, quase o dobro, Deputado Elismar Prado, para que o

remanejamento  seja  feito  da  forma como ele  quer.  Quem  nos  garante  que  esse

remanejamento será em favor da educação? Se um projeto de lei for enviado a esta

Casa,  aí,  sim:  iremos  alterar  e  analisar  o  setor  para  o  qual  estão  remanejando.

Acredito  que as  prioridades  deveriam ser  a  educação e  a  saúde,  as  áreas  mais

prejudicadas. Na segurança pública, houve um acordo com os policiais militares.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  o  acordo  em  que se  propunha  o  envio  da  Lei

Orgânica  da  Polícia  Civil  ainda  não  foi  cumprido.  Haverá  uma assembleia  dessa

categoria na sexta-feira, Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança

Pública. O problema retornará à Assembleia. Todo o acordo que levou à suspensão

da greve, depois de 70 dias, também não foi satisfatoriamente cumprido. No caso da



952
____________________________________________________________________________

educação,  o  pessoal  está  em  greve  há  100  dias.  A saúde  retorna  à  Assembleia

Legislativa,  apesar  de  todo o  esforço  feito.  Justiça  seja  feita:  o  Deputado Carlos

Mosconi tem ajudado muito, tem tido um papel exemplar. Queria elogiá-lo de público

e falo de coração. Ele tem nos ajudado muito, feito a intermediação, mas o fato é que

houve  um  processo  burocrático  de  negociação,  e  ontem  eles  retornaram  à

Assembleia Legislativa. O pessoal da educação, da saúde e da segurança pública

voltarão sexta-feira. Todo aquele quadro do primeiro semestre é retomado... E, não

obstante isso,  Deputado Elismar Prado (V. Exa. certamente vai querer  falar  sobre

esse tema da tribuna, preocupado que é com o sistema educacional) ainda devemos

dar ao governo um “cheque em branco” para que ele faça um remanejamento sem

apresentação do projeto de lei... Acho que não deveríamos aprovar essa emenda; por

isso meu encaminhamento é que esse projeto de lei não seja aprovado com essa

emenda. Vamos pedir destaque para essa emenda, porque a achamos indevida.

Queria  terminar  dizendo  que  agora,  para  tudo,  o  governo  pede  à  Assembleia

Legislativa delegação. Aprovar leis delegadas foi, em meu entender, um erro absurdo.

Acho que o Senador Aécio Neves está arrependido do que fez, pois quer mudar o

trâmite  das  medidas  provisórias  no  Congresso  Nacional.  Provavelmente  está

arrependido do que fez aqui, tendo sido o “campeão das leis delegadas”. Parece que

o governo se acostumou mal com o uso de leis delegadas, e o Governador Antonio

Anastasia quer que nós dupliquemos sua capacidade de remanejar  o Orçamento,

sem apresentação de projeto de lei. Então, para o bem deste Parlamento, para o bem

da  Assembleia  Legislativa,  vamos  solicitar  ao  governo  do  Estado  que  envie  um

projeto de lei. Quer remanejar de onde para onde? Onde o governo acha que precisa

remanejar? Penso eu que é para a educação, mas, infelizmente não vi nenhum sinal

do governo em relação a isso. Então, Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que buscasse

também, com seu poder de convencimento, sensibilizar o nosso Governador,  para

que ele possa enviar um projeto de lei que trate corretamente da matéria. Onde se

deve remanejar? Vai tirar de onde para pôr onde? E o Parlamento deve decidir se

concorda ou não. O que não pode é darmos um “cheque em branco”, como já foi

feito, através de delegação. Isso, não!

Questões de Ordem
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O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  nitidamente  não há quórum para

votação do projeto; por isso peço a V. Exa. que encerre de plano a reunião.

O Deputado Duarte Bechir - Solicito recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados, para recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  25  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos para que se configure o quórum para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* -  Obrigado,  Presidente.  Esclareço que,  na verdade,

somos pela aprovação da Emenda nº 1. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto, com o que concordamos porque é uma prerrogativa do

governo  solicitar  essa  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado. Mas somos contrários ao percentual de 8,5%, pois o governo quer extrapolar

suas  prerrogativas  -  na  verdade  é  um  cheque  em  branco  -,  e  ele  precisa  da

autorização da Assembleia. O governo quer 10% mais 8,5%, elevando para 18,5%

essa suplementação, e nós somos contra porque queremos transparência, queremos

saber para onde será destinado esse recurso. O governo tem o direito de solicitar a

suplementação,  mas o acréscimo,  que está pedindo,  nós  não podemos conceder

mediante o atropelo da prerrogativa desta Casa, que precisa fiscalizar, pois esse é o

nosso papel. Devemos fiscalizar os atos do Poder Executivo e queremos saber de

que forma será utilizado esse dinheiro.

E  temos  problemas,  como disse  o  Líder  Rogério  Correia.  Os  trabalhadores  da

saúde ocuparam o espaço do café aqui,  na Assembleia,  porque o  governo havia
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proposto  abrir  a  negociação se eles  abandonassem a greve,  o  que não ocorreu.

Portanto,  o  governo  não cumpriu  com a  palavra.  Passaram-se dois  meses,  e  os

trabalhadores  da  saúde  estão  a  ver  navios,  esperando  que  o  governo  abra  a

negociação. O governo não cumpriu com a palavra, o que prova que os trabalhadores

da educação,  que os professores do  Sind-UTE estavam certos  em não aceitar  a

proposta do governo de encerrar a greve. O governo propôs: “Abandonem a greve e

vocês vão receber”. Se o Sind-UTE tivesse feito isso, ocorreria o mesmo que ocorreu

com  os  trabalhadores  da  saúde,  que  estão  esperando  um  contato  do  governo,

ocuparam esta Casa, e o governo não abriu o processo de negociação.

Sr. Presidente, quando se fala em acréscimo, em crédito suplementar,  temos de

entender de que forma funciona o Orçamento do Estado. Algumas distorções estão

ocorrendo nesse processo. Cito o exemplo da taxa de incêndio. O Deputado Weliton

Prado  lutou  bravamente  nesta  Casa e  conseguiu  impedir  a  cobrança da  taxa  de

incêndio  de todas as residências  no Estado de Minas Gerais,  mas infelizmente o

governo ainda cobra essa taxa dos estabelecimentos comerciais  e das indústrias.

Temos informação, pela própria imprensa, que está sendo desviado esse recurso,

que deveria ser utilizado para aparelhar o Corpo de Bombeiros Militar. Infelizmente,

isso não está acontecendo. Uma parte desses recursos está sendo desviada para

outras  áreas,  quando deveria ser  utilizada para aparelhar  o Corpo de Bombeiros,

ainda mais nesse período de seca,  quando temos problemas com queimadas em

todo o Estado e o Corpo de Bombeiros não está dando conta de realizar seu trabalho.

Fazemos essa denúncia, sim, e procederemos a uma investigação. Somos contra a

cobrança  da  taxa  de  incêndio  das  residências  e  conseguimos  extingui-la.  Temos

representações na Justiça. Muitos comerciantes estão pagando “sub judice”, porque,

na nossa visão, a cobrança dessa taxa de incêndio, criada para aparelhar o Corpo de

Bombeiros, é inconstitucional, visto que constitui bitributação.

Infelizmente,  o  governo  não  está  utilizando  o  dinheiro  como  deveria.  Para

exemplificar,  quando se trata  da  construção do Orçamento,  de suplementação de

crédito e tudo o mais, vamos aprovar o projeto e aprovaremos a emenda também,

porque somos contra o acréscimo de 8,5% nessa suplementação que o governo do

Estado está pedindo. Mais uma vez, lamentamos a intransigência do governo, que
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não abre negociação para atender a reivindicação dos trabalhadores em educação.

Os professores, que completam 100 dias de greve, estão em uma situação muito

difícil, com seus salários cortados. Se o salário já era de fome, imaginem agora, sem

nada. Realmente, é um problema muito sério, muito grave. Esperamos que o governo

reveja essa questão e pague os salários dos professores de acordo com a Lei do Piso

Nacional, conforme eles merecem. Temos denúncias de muitos estudantes de que o

governo está contratando professores substitutos  sem formação específica para a

área.  Aí,  a  qualidade  da  educação  só  vai  cair.  É  uma vergonha,  um  descaso  o

professor  em início  de carreira  receber  R$369,00,  um salário  miserável,  de fome.

Esperamos que o governo dê o exemplo e valorize nossos profissionais da educação,

que estão resistindo bravamente. Novamente, fazemos um apelo ao governo. Solicito

o  apoio  dos  estudantes  e  da  sociedade,  porque  queremos  uma  educação  de

qualidade  mesmo,  mas  isso  dependerá  do  trabalho  de  todos.  Esperamos  que  a

imprensa também apoie essa luta, porque o prejuízo é muito grande. Queremos o fim

da greve, que desagrada todo o mundo. Como já vi isso aqui, vamos viver, sim, um

apagão na educação, um apagão escolar, porque já falta professor. Ninguém quer

seguir a carreira do magistério. Faltam professores em várias áreas do conhecimento,

como física, química, matemática e português. Daqui a pouco, o problema será muito

mais grave, porque além do salário de fome, não haverá professores para atender

nossa rede de ensino. Renovamos o apelo para que o governo resolva o problema

dos trabalhadores da área da saúde, que estão ocupando esta Casa, pois o governo

não cumpriu a palavra de abrir negociação com esses servidores. Da mesma forma,

somos totalmente contra o projeto que o governo enviou a esta Casa, pois ele acaba

com a carreira do professor no Estado. É um grande retrocesso, e somos totalmente

contra  esse projeto.  Faremos  obstrução  para  que  o  governo  reveja  sua  posição,

porque esse projeto é lamentável. O que já era ruim, ficará muito pior com o projeto

proposto pelo governo. Ele acaba com a carreira e com todo o sacrifício daqueles que

dedicaram a vida toda à educação.

Sr. Presidente, esta é a nossa posição. Somos favoráveis à emenda ao projeto,

porque  significa  que  vamos  negar  esse  acréscimo  de  8,5%,  que  extrapola  a

prerrogativa do governo do Estado.
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O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, estão ocorrendo alguns distúrbios na

área e foi solicitada a presença dos policiais da Polícia Legislativa. Aqui, ao lado, há

Deputados ajudando a contornar a situação. Solicito a V. Exa., neste instante em que

está havendo essa reavaliação, que suspenda esta reunião por 5 minutos.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, estamos em processo de verificação de votação

pelo processo eletrônico.

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - V. Exa. solicitou verificação de votação.

O Deputado Rogério Correia - Mas agora solicitei  pela ordem. V. Exa. concedeu

uma questão de ordem a outro Deputado. O Regimento deve valer para todos. Não

entendo isso. Estamos em pleno processo de verificação de votação, e um Deputado

solicita questão de ordem informando que está havendo algum problema na Casa,

que não sabemos qual é, um problema de violência, e solicita questão de ordem. V.

Exa. a concede, alterando completamente o processo do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece aos Deputados que, nos termos do art.

165 do Regimento Interno, a questão de ordem versará apenas sobre dúvidas de

interpretação do Regimento, na sua prática, ou relacionadas ao Texto Constitucional.

O Deputado Rogério Correia - Se houve violência contra alguém, não sabemos o

que está havendo na Casa.

O  Sr.  Presidente  -  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 Deputado Anselmo José Domingos - Sr.  Presidente, declaração de voto. Meu
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voto não apareceu, mas ele é “sim”.

O Sr.  Presidente - Está computado. Votaram "sim" 35 Deputados, que, somados

aos  5  em  comissões,  perfazem  o  total  de  40  parlamentares.  Está  ratificada  a

aprovação do projeto, salvo emenda.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero encaminhar rapidamente, para

orientá-los sobre a nossa discussão acerca do projeto. Orientamos a Bancada do PT

a votar favoravelmente ao projeto. Os votos do PT deram quórum à reunião. Votamos

favoravelmente,  conforme havíamos  combinado com os Deputados.  A emenda foi

feita  por  nós,  e  queremos  que  ela  seja  aprovada,  porque  somos  contrários  à

orientação do governo, por isso estamos destacando.

O  Sr.  Presidente  -  Já  foi  feito  o  encaminhamento  de  votação,  portanto,  neste

momento, V. Exa. não poderá fazer novo encaminhamento.

O Deputado Rogério Correia - V.  Exa.  está querendo dizer  encaminhamento de

votação da emenda?

O Sr. Presidente - Sim. Isso só seria possível se ela tivesse sido destacada, mas

ela não o foi.

O Deputado Rogério Correia - Houve destaque, sim, de nossa parte.

O Sr. Presidente - Não houve destaque.

O Deputado Rogério Correia - Pedimos o destaque da emenda.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  não  há  pedido  de  destaque  da

emenda.

O Deputado Rogério Correia - Ela já é, por si só, destacada, porque ela é única.

Então  ela  é  automaticamente  destacada.  Sendo  votada  em  separado,  ela  é

destacada.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  não  houve  encaminhamento  de

pedido de destaque em nenhum requerimento.

O Deputado Rogério Correia - Mas ela é votada em separado. Se ela é única, ela é

votada em separado, por isso tenho o direito de encaminhá-la.

O  Sr.  Presidente  -  O  art.  264  diz:  “Anunciada  a  votação,  essa  poderá  ser

encaminhada  pelo  prazo  de  10  minutos,  incidindo  o  encaminhamento  sobre  a
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proposição no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê

por parte”.

O Deputado Rogério Correia - Sim, Presidente, mas a questão de ordem que faço é

que essa emenda, em especial, está automaticamente destacada, porque ela deverá

ser votada em separado. Dessa forma, tenho o direito de fazer a defesa da emenda

que apresentamos, em 5 minutos. Peço a V. Exa. compreensão.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 2 Deputados. Votaram “não” 33 Deputados, que,

somados aos 5 em comissões, perfazem o total de 40 parlamentares. Está ratificada

a rejeição da Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº 2.123/2011. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Estamos começando um processo de votação,

então vamos fazer a coisa certa. O Deputado Rogério Correia pediu verificação de

votação, e não houve votação. 

A continuar dessa maneira nesta Casa, nos outros projetos, ele vai fazer a mesma

coisa. Quando o quórum for pequeno, ele vai pedir a verificação. Estamos fazendo

isso para o futuro.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que o

Deputado  que  permanecer  em  Plenário,  durante  a  votação,  terá  computada  sua

presença para efeito de quórum.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Ele não pode fazer declaração de voto porque
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não votou.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Alencar da Silveira Jr., sente-se em sua

cadeira, faça-me o favor. Tenha dó. Não é possível evitar que as pessoas falem aos

berros.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - V. Exa. não votou.

O Deputado  Rogério  Correia  -  V.  Exa.  não  pode,  no  berro,  intimidar  as  outras

pessoas.  Vou  falar  e  pronto.  A censura  em  Minas  acabou,  Alencar.  V.  Exa.  e  o

Senador Aécio Neves já censuraram muito em Minas. Agora, não, chega. Vou fazer

minha declaração de voto, porque é meu direito. Já fui impedido de fazer a defesa da

emenda. Presidente, colocamos essa emenda e a votamos pelo seguinte motivo: não

estamos num processo de obstrução. Votamos “sim” ao projeto, mas, na emenda, o

governo  solicitou  que,  se  fosse  passado  de  10  para  18,5%,  houvesse  uma

suplementação  do  orçamento,  sem  a  necessária  aprovação  da  Assembleia

Legislativa, somente por meio de projeto de lei. Como foi de 10% a solicitação do

próprio governo, julgamos que não havia e não há nada que modifique o que ele

próprio solicitou, na aprovação do Orçamento, ou seja, os 10%, em que já se levava

em consideração o período inflacionário. A inflação não foi superior ao estimado e não

havia necessidade de ultrapassar em dobro esse procedimento. Foi exatamente por

isso. Há, por parte do governo, um descaso com o Parlamento, a olhos vistos. Que

descaso é esse? O governo fez toda sua reforma administrativa por meio de leis

delegadas. Disse, no início, que parece que o governo, pelo menos, o Senador Aécio

Neves,  foi  o  rei  das leis  delegadas,  sempre  manifestou muito pouco caso com o

Parlamento.  Ele  preferiu  legislar  por  meio  de  lei  delegada.  Agora,  ele  chegou ao

Congresso  Nacional  e  prefere  criticar  as  medidas  provisórias,  que  são  menos

problemáticas que as leis delegadas, das quais foi o rei. Mas, com a desfaçatez que

lhe é peculiar, ele se insurge contra algo que ele mesmo fez aqui. Assim, tivemos

aprovação de reforma administrativa por meio de lei delegada. Foram aprovados os

10% que o governo queria para remanejamento orçamentário. Agora o governo passa

para 18,5%, em vez de remeter para cá os projetos de lei. Onde será remanejado? O

Parlamento não saberá. Mesmo que, involuntariamente, o Deputado Dinis Pinheiro

tenha feito uma proteção do Parlamento, ao votar “sim”, de fato passar um cheque
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em  branco  para  que  o  governo  do  Estado  possa  estabelecer  sua  dotação

orçamentária em 18,5%, sem projeto de lei,  parece-me exacerbado. O Parlamento

não vai perguntar nem onde? Os professores estão em greve há 100 dias. Vai ser

remanejada verba para a educação? Não sabemos, porque isso será feito com uma

canetada  do  Governador.  Serão  as  verbas  remanejadas  para  a  saúde?  Não

sabemos. Isso teria de vir para o Parlamento. Quem sabe, vindo para o Parlamento,

resolveríamos esse problema. Aqui há boa vontade dos Deputados para tal. Queria

até comunicar aos professores que tenho conversado muito com os Deputados da

base  do  governo  e  tenho  sentido  muita  boa  vontade  em  procurar  resolver  esse

problema, em discutir com o governo. Então, acho que o Parlamento é o lugar mais

propício para que você possa discutir e resolver problemas, porque aqui temos todos

os partidos políticos e as opiniões, o que traz facilidades. O Deputado Pompílio foi

Prefeito e sabe disso. Às vezes, existem os embates entre o governo e o Parlamento,

mas são da essência da democracia. Eles fazem com que o próprio Executivo tenha

um relacionamento mais democrático e obrigatoriamente discuta com a sociedade.

Quando  se  retira  do  Parlamento  poderes,  como  agora,  tolhe-se  o  processo

democrático. Então, a minha declaração de voto é nesse sentido. Acho que demos

mais um passo atrás, ao deixar para o governo quase o dobro daquilo que já tinha

sido aprovado no Orçamento do ano passado, da forma como o próprio governo quis.

Ele  terá  o  dobro  de  oportunidades  para  remanejar  o  orçamento,  sem  que  o

Parlamento saiba como isso acontecerá. Tudo bem. Não há nenhuma desconfiança

em relação ao governo, mas queremos participar dessas políticas públicas a fim de

sabermos  se são as  essenciais;  e,  para  isso,  temos  feito  debates.  Por  exemplo,

estamos realizando o seminário de combate à pobreza e muita coisa boa está saindo

de lá. Se for enviado para cá esse projeto de lei do remanejamento orçamentário,

este  poderá  ser  alterado,  o  que,  aliás,  apoiaria  esse  seminário  que  estamos

realizando. Então, acho que não é correto fazer remanejamento de mais 8,5%, quase

o  dobro  do  que  o  governo  havia  pedido.  Por  isso,  a  Bancada  do  Partido  dos

Trabalhadores votou contrariamente a esse remanejamento de 10% para 18,5% -

votamos sim ao projeto -, apesar dos reclamos do Deputado Alencar da Silveira Jr.,

que, ontem, anunciou que a TV Assembleia saiu do ar,  Deputado João Leite,  por
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interferência solar.  Ontem, a TV Assembleia saiu do ar  por  interferência solar.  Os

raios solares interferiram no satélite, no momento exato em que eu iria falar que o

Sind-UTE  tinha  sido  perseguido  por  arapongas  ligados  à  Polícia  Militar.

Coincidentemente, a TV saiu do ar por interferências solares. O Deputado Alencar da

Silveira Jr. fica um pouco afoito, mas espero que a democracia reine no Parlamento

mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votamos agora o projeto

de lei  de suplementação orçamentária para as nossas instituições. Tenho dito,  ao

longo desses anos - acho que é a quinta ou sexta suplementação que votamos -, que

ou  somos  muito  incompetentes  para  prever  o  orçamento  do  Estado  para  o  ano

seguinte  ou  há  alguma  coisa  equivocada  nesse  meio  de  caminho.  O  que  me

preocupa, Deputado Rogério Correia, é que o governo está pedindo mais 8%; e hoje

está, na imprensa, que não há dinheiro para o Corpo de Bombeiros ter recursos para

investir  no  combate  aos  incêndios  florestais,  porque  alguém  da  Secretaria  de

Planejamento errou na rubrica da taxa de incêndio. Em vez de jogar o recurso para

cobrir a despesa dessa manutenção ou dessa prevenção, o fez para pagamento de

pessoal. É muito diferente pessoal de prevenção de incêndio. Se são mais 8%, acho

que  corremos  o  risco  de  essa  incompetência  aumentar  mais  ainda,  porque  são

rubricas  bem  diferenciadas  que  não  podem  ser  confundidas.  Se  a  Secretaria  de

Planejamento  terá  mais  8%  de  remanejamento,  isso  quer  dizer  que  poderíamos

remanejar,  mais  ou  menos,  R$2.500.000.000,00,  sem  nenhum  critério  talvez  até

orçamentário. Isso ficará a critério deles. Então, há realmente esse risco; e acho que

a  Assembleia  cometeu  outro  equívoco  ao  aprovar  essa  emenda  apresentada  na

última hora,  elevando o percentual  de 10% para 18%. Portanto,  acho que demos

outra lei delgada ao governo, nesse final do segundo semestre, para que ele possa

fazer esse remanejamento. Contudo, já que isso está aprovado e será sancionado,

com certeza, pelo governo, esperamos que ele não cometa o mesmo erro que foi

noticiado hoje, que se refere ao fato de que não houve dinheiro para combater os

incêndios  florestais,  porque  o  pegou  e  o  jogou  em  outra  rubrica,  a  rubrica  de

pagamento de pessoal, que não tem nada a ver com a taxa de incêndio. Agora, eles

terão mais 8%, que correspondem mais ou menos a R$2.500.000.000,00 para esse



962
____________________________________________________________________________

resto de ano. São menos de 3 meses, Deputado Pompílio Canavez, para fazer um

remanejamento  de  R$2.500.000.000,00.  Não  são  R$2.000.000,00;  são

R$2.500.000.000,00. Por essa razão, manifestamos a nossa preocupação em relação

a esse excesso de remanejamento no final do ano, sem que se saiba de onde se vai

retirar o recurso, se houve arrecadação a mais ou não. Algumas coisas que estão

acontecendo nesse governo nos deixam cada vez mais preocupados. Precisávamos

ter  cautela  no  momento  de  votarmos  um  remanejamento  de  8%  do  orçamento,

faltando menos de três meses para fechar o ano fiscal.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, também quero manifestar minha

preocupação  com  a  suplementação  no  nível  em  que  foi  aprovada  aqui  –  8%  -,

faltando poucos meses para o término do ano.  Realmente,  R$2.000.000.000,00 é

uma  cifra  que  impressiona,  seria  necessário  haver  uma  discussão  com  os

parlamentares desta Casa. Precisaríamos conhecer as dificuldades do governo do

Estado, saber onde esse recurso será empregado, de que forma isso será feito, e não

simplesmente aprovar como estamos fazendo. Já estamos em meados de setembro,

praticamente  no  final  do  ano,  e  aprovamos  uma suplementação que talvez fosse

muito mais bem aproveitada se tivesse ocorrido na Casa uma discussão sobre  seus

objetivos, onde será empregada, etc. Como o Deputado Rogério Correia lembrou, fui

Prefeito da cidade de Alfenas, deixei o cargo no ano passado para ser candidato a

Deputado  Estadual  e  integrar  esta  Casa.  Trago  a  experiência  do  meu tempo  de

Prefeito. A suplementação é uma coisa normal, é um processo que deve acontecer,

mas  deve  haver  uma  negociação  com  o  Parlamento.  No  meu  caso,  quando

precisávamos  proceder  à  suplementação,  ela  era  precedida  de  uma  negociação

exaustiva com a Câmara de Vereadores. É o que não houve aqui, faltou sabermos

onde isso será empregado. Como já fui Prefeito, sei que é necessário e importante

suplementar  o  orçamento,  mas é  preciso que o  povo saiba  onde esses  recursos

serão empregados, por intermédio de seus representantes. Quero manifestar minha

preocupação, Sr. Presidente. Quem sabe esses R$2.000.000.000,00 que acabaram

de ser  aprovados  não  seriam úteis  para resolver  não só  o  problema da falta  de
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recursos  para  os  bravos  e  valorosos  bombeiros  do  Estado  continuarem  sua  luta

contra as queimadas, mas também para resolver os problemas dos trabalhadores no

Estado. Agora a saúde está na iminência de retornar ao processo de paralisação, por

impasse na negociação, além da educação, que está parada há mais de 100 dias.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.124/2011, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal  do  Estado em favor  do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  esse  projeto  do  Governador  do

Estado autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em

favor do Tribunal de Contas. Neste caso, nossa posição também é favorável, porque

não significa que mais recursos irão para o Tribunal de Contas - o Deputado André

Quintão depois explicará melhor esse procedimento -, a não ser em uma parte da

ação social, que também está incluída nesse projeto. Aqui, há um remanejamento em

favor da abertura de crédito suplementar em relação ao orçamento do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais. Veja bem, Sr. Presidente. O governo, nesses dois

projetos, tem agido favoravelmente à abertura desses créditos suplementares, o que

demonstra que há capacidade governamental para que mais créditos suplementares

sejam abertos em favor de outros setores que hoje reclamam do governo um recurso

que hoje é menor do que o necessário para haver mudanças. Cito, de novo, os dois

setores que agora estão mobilizados na Assembleia Legislativa e um terceiro que virá

a partir da próxima semana. Falo dos companheiros que trabalham na saúde, que

fizeram  uma  ocupação  da  Assembleia  durante  a  tarde  de  ontem.  Alguns  deles,

inclusive para marcar a ocupação como forma de luta, pernoitaram na Assembleia

Legislativa, numa demonstração de insatisfação com um acordo ainda não cumprido.

Eles terminaram uma greve, iniciada no semestre passado, exatamente para essa

negociação e, apesar do esforço dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, pelo nosso

Bloco,  e  Carlos  Mosconi,  Presidente  da  Comissão de Saúde,  a  intransigência  do
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governo não foi transposta e não tivemos um avanço em relação às negociações com

o setor da saúde. Por isso, estão realizando essa ocupação.

Num momento em que discutimos suplementação orçamentária para o Tribunal de

Contas  não  posso  deixar  de  fazer  essas  ressalvas.  É  preciso  aprovar  a

suplementação,  também  exigir  do  governo  suplementação  para  outros  setores,

especialmente agora que ele terá quase o dobro do que havia pedido para remanejar

orçamentariamente com o projeto de lei aprovado, com o nosso voto contrário a essa

emenda, a esse remanejamento de quase o dobro do que havia sido pedido do ponto

de vista orçamentário.

Além da saúde, o outro setor é a educação, que, na quinta-feira, completa 100 dias

de  greve.  Sinto  que  precisamos  do  apoio  da  base  do  governo  para  sair  desse

impasse. Os Deputados da base têm que, junto conosco - peço também a V. Exa.,

Presidente –, esforçarem-se para sairmos desse impasse. São 100 dias de greve, o

que para os professores é um enorme prejuízo. Já vamos para o terceiro mês em que

eles receberão o salário zerado, portanto não estão mobilizando-se à toa, mas por

uma situação de grande calamidade salarial e de descaso com o setor educacional

demonstrado pelo governo. Além disso, é enorme a insatisfação de pais e de alunos;

a insatisfação é generalizada. Não há motivos para o governo não se sensibilizar com

isso.  Vejo  que  vários  Deputados  da  base  do  governo  estão  preocupados  com a

situação. O Deputado José Henrique, do PMDB, outro dia me procurou, preocupado,

questionando que tipo de solução poderíamos ter. Deputado José Henrique, nós, da

Assembleia Legislativa, podemos contribuir decisivamente com isso. O Presidente da

Assembleia  pode  convocar  o  Colégio  de  Líderes,  estamos  dispostos.  Se  for

problema, se for o caso de alegar que o PT está ganhando com isso, nós saímos do

procedimento e os outros partidos resolvem. Não tem problema. Não queremos ser

pais de ideia alguma. Interessa-nos é que exista diálogo.

Deputado Dinis  Pinheiro,  peço ao Deputados que não aprovem o projeto  de lei

apresentado aqui da forma como está. Estou certo de que se convencerão disso.

Essa aprovação da forma como está significa, Deputado Délio Malheiros, que, após

100 dias de greve, os professores perdem a carreira que conquistaram a vida inteira.

Eles passariam a ter R$712,00 de piso, independentemente de ter curso superior ou
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o antigo curso normal. Ou seja, todo o esforço feito pelos professores em busca de

uma  formação  melhor  seria  perdido  na  carreira.  E  perderiam  também  toda  a

experiência por tempo de serviço. Ontem, na Comissão de Justiça, citei o exemplo da

minha mãe, que é professora aposentada. Deputado Dinis Pinheiro, a mãe de V. Exa.

também é professora. Minha mãe me ligou brava, dizendo que o governo descontou

R$200,00 do salário  dela,  porque  fez a opção pelo  piso.  Expliquei  para  ela  que,

quando  o  piso  for  aprovado,  ela  ganhará  mais,  pois,  incidindo  sobre  ele,  virá  a

progressão que obteve. A minha mãe formou-se em Letras depois de dar aulas no

primário por muitos anos e de criar e formar os filhos. Ela fez todo esse esforço para

se  qualificar  e  receber  um  salário  melhor,  mas,  depois  de  aposentada,  receberá

R$712,00,  que  é  o  piso,  como  uma  professora  com  ensino  médio,  no  início  da

carreira. Isso é evidentemente injusto. Não podemos aprovar um projeto que significa

penalizar  os  professores e o sistema educacional.  Tenho certeza  de que nenhum

Deputado concorda em encerrar a carreira, seja horizontal, seja vertical. O governo

tem de nos dar uma solução, e tenho sugestões para apresentar a ele.

A assembleia dos professores já deliberou que aceita a proposta do menor piso

possível  previsto  pelo  Supremo,  que  é  de  R$712,00,  acrescida  a  carreira,  como

normalmente é, de acordo com a lei estadual votada nesta Assembleia Legislativa,

que  está  em  vigor.  A partir  do  piso  de  R$712,00,  quem  tem  licenciatura  curta,

licenciatura  plena,  mestrado  e  doutorado  tem  uma  percentagem  a  mais  e  a

progressão horizontal da carreira. Essa é a lei vigente.

Os professores, de acordo com a lei aprovada nesta Casa, poderiam optar em não

aceitar  o  subsídio  e  ficar  com  o  piso.  Eles  fizeram  essa opção com  base na lei

vigente. No meu entender, a Assembleia Legislativa não poderia, pois isso não seria

correto juridicamente e eticamente, dizer que a regra do jogo mudará e que fizeram a

opção de acordo com a lei que retira a carreira. O Deputado Délio Malheiros é jurista

e sabe que, quanto a isso, caberá uma enxurrada de ações judiciais além da questão

política de correção dos professores.

Não há por parte desta Casa e dos Deputados nenhuma bronca em relação aos

professores.  Ninguém  deseja  prejudicá-los.  Todos  desejam  resolver  a  situação,

apesar de uns serem de um partido, e outros, de outro, de uns serem do governo, e
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outros, da oposição, e de uns estarem mais à vontade, como este Deputado, para

defender essa tese. Outros defendem em silêncio, pois não desejam se expor, já que

são da base do governo, mas creio que ainda é possível chegarmos a um consenso.

O projeto de lei foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e soube

que também passará pela Comissão de Educação. Ganharemos mais tempo, mas

isso não nos interessa, pois há a greve. Não adianta ganharmos duas semanas ou

um mês, se a greve continuar, pois os alunos, os pais e os professores desejam a

volta das aulas. Há pressa em resolver a situação, e o movimento acontece também

em favor dos alunos, dos pais e dos professores, que desejam voltar às salas de

aula, para receber o salário, fazer a reposição das aulas e receber o dinheiro dessa

reposição. Todos devem estar apertados, pois o salário já é curto. Verifiquei o salário

de uma professora, que, descontados os dias que estava em greve, coitada, recebeu

R$400,00 por duas vezes seguidas.

Sr.  Presidente,  encaminho  esse  projeto  do  Tribunal  de  Contas,  pois  há

suplementação para lá. A mesma vontade que o governo tem em relação ao Tribunal

de Contas e ao Tribunal de Justiça e também com a suplementação na Assembleia

Legislativa e no Tribunal de Justiça Militar  deve ter  com os professores e com os

servidores da saúde que ocupam a Assembleia Legislativa, até para que, na próxima

semana, não haja uma movimentação radicalizada na Casa, com confronto, pois isso

não interessa à sociedade, e os professores não merecem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.124/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

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 de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia

já publicada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão  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

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 a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Cel. PM Herbert

Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG, publicado no “Diário do Legislativo”

em 18/8/2011. 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  179/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Neider Moreira aprovado pela Comissão. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.089/2011 (relator: Deputado Neider Moreira) na forma do Substitutivo nº 2. 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 1.303, 1.305 e 1.337/2011.

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, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente – Sebastião Costa – Duarte Bechir  – Fred Costa –

Ulysses Gomes – Rômulo Viegas.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,
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Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

dos Srs. Evandro Ney,  Prefeito Municipal de Santos Dumont,  discorrendo sobre a

suspensão dos atendimentos do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont; Marcelo

Lopes Cançado, Presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas

Gerais,  solicitando  empenho  deste  Legislativo  junto  aos  Deputados  Federais  e

Senadores para que seja aprovado o Projeto de Lei nº 3.466/2004; da Sra. Maria

Carolina  Doretto,  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  da  Associação  Mineira  de

Epilepsia, encaminhando à Comissão o “Dossiê da Epilepsia”. A presidência solicita à

Consultoria que analise a matéria. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

804/2011,  em  1º  turno  (Neider  Moreira);  1.319/2011,  em  1º  turno  (Doutor  Wilson

Batista).  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 196/2011 (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão) na forma do vencido no 1º turno; 690/2011 (relator:

Deputado  Neider  Moreira)  na  forma  do  vencido  no  1º  turno;  817/2011  (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão) na forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 391/2011 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão)

na forma do Substitutivo nº 2 apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  A seguir,  são  aprovados  os  pareceres  pela

rejeição,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  380/2011 com a  Emenda nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, e 1.234/2011 (relator: Deputado Neider Moreira),

este último com voto contrário do 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. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei  nºs 1.939 e
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1.957/2011, este com a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.378, 1.379,  1.380,  1.392,  1.393, 1.396 e 1.398/2011. 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 Doutor Wilson Batista em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

para debater a política de órteses e próteses no âmbito do SUS; Délio Malheiros em

que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte para discutir, em audiência pública, a situação em que

se encontram os médicos frente aos valores  pagos pelos  planos  de saúde pelos

procedimentos e consultas; dos membros da Comissão de Saúde em que solicitam

sejam realizadas audiências públicas, trimestralmente, para debater a prestação de

contas  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  à  medida  que  os  relatórios  forem

recebidos por esta Casa, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 1993; e

sejam  realizados  os  eventos  constantes  da  agenda  aprovada  nesta  Comissão,

durante  a  realização  do  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas

Gerais; Carlos Mosconi em que solicita sejam realizadas reuniões, uma com técnicos

do Executivo,  para debater  o monitoramento do PPAG 2008-2011,  e outra  com o

intuito de homenagear o Prof. Hilton Rocha, que neste ano estaria completando 100

anos.  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 setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 31/8/2011

Às 10h4min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,
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também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

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

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 384/2011, no 1º turno (Deputado Carlin Moura);

746/2011, em turno único, e 2.174/2011, no 1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

1.245 e 2.033/2011, em turno único (Deputado Bosco); 1.495/2011, em turno único

(Deputado  Paulo  Lamac);  e  1.586/2011,  em  turno  único  (Deputado  Neilando

Pimenta).  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 1.928/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.385 e 1.389/2011. É adiada a votação do

Requerimento nº 1.395/2011, a requerimento do Deputado Bosco, aprovado por esta

Comissão.  Após, registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac e se retira da

reunião o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Carlin Moura (2) em que solicita seja encaminhado à Prefeita Municipal de

Contagem  e  ao  Secretário  Municipal  de  Educação  de  Contagem  pedido  de

providências  para  a  viabilização de recursos para  a  reforma da Escola  Municipal

Machado de Assis, localizada no Bairro Amazonas, no Município de Contagem, e seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a

instalação de uma escola estadual no Bairro Sapucaia, no Município de Contagem;

Delvito Alves em que solicita seja realizada visita ao Reitor da Universidade Federal

de  Uberlândia  para  entregar  documentos  da  comunidade  de  Unaí,  solicitando  a

implantação de uma unidade da universidade nesse Município; Bosco (2) em solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de
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providências  para  formalizar  convênio  com  essa  Secretaria  para  a  liberação  dos

recursos  pleiteados  pela  Creche  Cantinho  do  Amor,  situada  no  Bairro  Olaria,  no

Município  de  Belo  Horizonte,  e  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  desta

Comissão, com técnicos do Executivo, destinadas à audiência pública para realizar o

monitoramento do PPAG-2008-2011; Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para, sob novo aspecto, debater

o convênio de cooperação celebrado entre a Fundação Centro Tenológico de Minas

Gerais - Cetec -, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai DR-MG - e a

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, com a interveniência

do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; Sargento Rodrigues e Paulo Lamac em que solicitam

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  não  fechamento  das

atividades  do  turno  da  noite  no  Colégio  Estadual  Ordem  e  Progresso.  Neste

momento, registra-se a presença da Deputada Liza Prado e dos Vereadores Arguinel

e  Zé Rodrigues,  do  Município  de  Pintópolis.  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 setembro de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 10h35min, 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, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
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correspondência:  ofícios  da  Presidente  do  Conselho  Municipal  das  Pessoas

Portadoras de Deficiência de Juiz de Fora, Lenir  de Almeida Quetz,  convidando o

Presidente  desta  Comissão  para  compor  a  Mesa  e  fazer  exposição  sobre  os

trabalhos da Comissão no I  Encontro Regional das Pessoas com Deficiência, que

será realizado nos próximos dias 20 e 21 de setembro, em Juiz de Fora, no qual será

debatido o tema “Políticas Públicas para as pessoas com Deficiência: Implementação

Já!”;  da Defensora Pública Fernanda Cristiane Fernandes Milagres, da Defensoria

Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Estado, informando que a

Escola Municipal Santo Antônio, voltada para o ensino de alunos com deficiência, tem

recebido, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, ameaças de encerramento de

suas atividades,  sob o  argumento de  que seus  alunos  serão incluídos no  ensino

regular.  A Defensora ressalta  que há na escola alunos com deficiências  graves e

profundas que, por certo, não se adaptariam a uma escola de ensino regular sem o

preparo adequado para recebê-los e solicita o empenho desta Comissão para evitar

que tal instituição tenha suas atividades encerradas; e da Sra. Maria Edméia Oliveira

Andrade, professora da Escola Estadual de Educação Especial Walter Vasconcelos,

com  sede  no  Município  de  Muriaé,  em  nome  dos  professores  dessa  instituição,

informando que o Governo Estadual pretende incluir todos os alunos com deficiência

no  ensino  regular,  encerrando,  assim,  as  atividades  de  escolas  especiais  que

desenvolvem  um  trabalho  extremamente  importante  para  essas  pessoas.  Assim,

solicita  o  apoio  da  Comissão  para  que  seja  reconhecido  o  trabalho  diferenciado

dessas  escolas  e  para  que  o  Governo  reveja  sua  posição,  de  forma  que  seja

assegurada essa modalidade de ensino às pessoas com deficiência. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.710/2011  (Deputado  Marques  Abreu)  e

2.062/2011 (Deputado Sargento Rodrigues), ambos em turno único. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os pareceres pela aprovação,  em

turno único, do Projeto de Lei nº 1.121/2011 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:

Deputado  Sargento  Rodrigues  em  virtude  de  redistribuição);  e,  no  1º  turno,  dos
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Projetos de Lei nºs 184/2011 (relator: Deputado Marques Abreu) e 199/2011 na forma

do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.701/2011. 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 Doutor Wilson Batista, Sargento Rodrigues

e Marques Abreu, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Esportes e da

Juventude pedido de providências para que sejam adquiridos equipamentos para a

Associação dos Deficientes de Contagem - ADC -, com o objetivo de possibilitar a

prática do basquetebol por pessoas com deficiência; Sargento Rodrigues e Elismar

Prado (2), em que solicitam seja realizada visita ao Comando-Geral da Polícia Militar

de  Minas  Gerais  para  debater  a  concessão  do  auxílio  invalidez  aos  militares  no

Estado, bem como tratar da ilegalidade da Resolução 4.073/2010; e sejam as notas

taquigráficas  da  12ª  reunião  ordinária  da  Comissão,  realizada  em  24/08/2011,

enviadas  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de

Bombeiros e ao Centro de apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos do Ministério Público de Minas

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, 14 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Elismar Prado – Marques Abreu.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio 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
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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. Antonio José

Gonçalves  Henriques,  Diretor  Executivo  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  sócia,

publicado no “Diário do Legislativo” de 26/8/2011 l. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.167 e 1.971/2011 (Deputado Zé Maia); 376, 1.281 e

1.753/2011  (Deputado  Doutor  Viana);  1.110/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);

1.631/2011 (Deputado João Vítor Xavier); e 1.805/2010 (Deputado Gustavo Perrella),

no  1º  turno.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 687/2011 (relator:

Deputado João Vítor Xavier); 1.167/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Zé Maia);  e 1.971/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Zé Maia). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.110 e 1.631/2011, no 1º turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos

respectivos relatores, Deputados Antônio Júlio e João Vítor Xavier. Os Projetos de Lei

nºs  88,  376,  1.281  e  1.805/2011  são  retirados  de  pauta  por  determinação  do

Presidente da Comissão por não cumprirem 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  André  Quintão  em  que  solicita  seja

realizada reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária

e de Participação Popular para o monitoramento do PPAG 2007-2011 e para debater

as diretrizes do PMDI 2012-2030; e Zé Maia (4)  em que solicita sejam realizadas

reuniões  para  debater  a  repartição  das  receitas  tributárias,  tendo  em  vista  a

hipertrofia da União em relação aos Estados e Municípios e o descompasso entre as

competências de cada ente e os recursos disponíveis; a guerra fiscal relativa ao IPVA;
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e a implantação da Lei Complementar Federal nº 123, que institui o Estatuto Nacional

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional) nos Municípios

do  Estado;  e  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  sobre  os  temas

"Federalismo e repartição das receitas tributárias"; “Implantação do Simples Nacional

nos Municípios do Estado" e " Guerra fiscal relativa ao IPVA”, oriundos de propostas

apresentadas  no "Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais",

realizado nesta 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, 14 setembro de setembro de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier  -  Gustavo  Corrêa  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ulysses Gomes e Hélio Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes,

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

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

destina a discutir 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, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.462/2011 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição)  e,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  866/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  Justiça  (relator:  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e 1.207/2011 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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  925/2011

(relator:  Deputado  Ulysses  Gomes)  ,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.297;  1.299;  1.300;  1.319;  1.322;  1.323;  1.325;  1.327;  1.333;  1.338;  1.364  e

1.365/2011.  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 Tenente Lúcio em que solicita  seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  o  monitoramento  do  PPAG-2008-2011  com

técnicos do Executivo, sendo convidados os membros das Comissões de Minas e

Energia  e  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude.  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 desta reunião.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Deiró Marra - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Luiz Henrique e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo a Deputada Ana Maria Resende,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte

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

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar 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 413, 517, 544, 593, 634,

639, 677, 678, 705, 733, 844, 970, 972,  1.185, 1.342, 1.532, 1.535, 1.612, 1.645,

1.668, 1.670, 1.673, 1.675, 1.676, 1.677, 1.703, 1.713, 1.720, 1.756, 1.764, 1.770,

1.776, 1.777, 1.790, 1.791, 1.792 e 1.797/2011 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 630,
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1.800, 1.802, 1.803, 1.809, 1.827, 1.831, 1.842, 1.845, 1.851, 1.853, 1.854, 1.862,

1.863, 1.880, 1.881, 1.884, 1.885, 1.893, 1.894, 1.906, 1.908, 1.913, 1.921, 1.923,

1.929, 1.036, 1.938, 1.942 e 2.016/2011 (Deputado Luiz Henrique).  Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez os Pareceres de Redação Final, dos Projetos de Lei

nºs, 413, 517, 544, 593, 630, 634, 639, 677, 678, 705, 733, 844, 970, 972, 1.185,

1.342, 1.532, 1.535, 1.612, 1.645, 1.668, 1.670, 1.673, 1.675, 1.676, 1.677, 1.703,

1.713, 1.720, 1.756, 1.764, 1.770, 1.776, 1.777, 1.790, 1.791, 1.792, 1.797, , 1.800,

1.802, 1.803, 1.809, 1.827, 1.831, 1.842, 1.845, 1.851, 1.853, 1.854, 1.862, 1.863,

1.880, 1.881, 1.884, 1.885, 1.893, 1.894, 1.906, 1.908, 1.913, 1.921, 1.923, 1.929,

1.036,  1.938,  1.942  e  2.016/2011,  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, 14 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique – Luzia Ferreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/8/2011

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Luiz Henrique, Ulysses Gomes e Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Rômulo  Veneroso,  por  indicação da Liderança do BPS),  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Luzia  Ferreira,

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

Ulysses Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  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  1.990,  2.003  e  2.073/2011,  que
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receberam parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.549/2011. 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 Elismar Prado (2) em que solicita seja realizada visita à

comunidade do Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte, para conhecer as várias

formas de manifestação cultural, bem como suas dificuldades e necessidades; e em

que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  destinada  a  realizar  o

monitoramento do PPAG 2008-2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Celinho do Sinttrocel  e  João Leite,  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 João Leite,  dispensa a

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

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

discutir e votar 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  do

Deputado André Quintão (2) em que solicita seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para o cumprimento da Lei Federal nº 12 .317, de

2010,  que  acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  8.662,  de  7/6/93,  para  dispor  sobre  a

duração do trabalho do assistente social, aplicando a jornada de trabalho de 30 horas

semanais, sem redução de salário, em todos os órgãos e entidades da administração

estadual;  seja encaminhada ao Conselho Federal de Nutricionistas e ao Conselho

Regional de Nutricionistas - 9ª Região - manifestação de aplauso em comemoração
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pelo  dia  do  nutricionista  e  pelo  lançamento  da  campanha  "Fome,  obesidade  e

desperdício:  não  alimente  este  problema";  do  Deputado  Ulysses  Gomes  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Pouso Alegre

para debater emendas populares ao Plano Plurianual de Ação Governamental que

fortaleçam a atuação dos Conselhos Tutelares em Minas Gerais (por solicitação do

Fórum Mineiro de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares). É aprovado o relatório

da  visita  da  visita  ao  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana,  realizada  no  dia  29  de  agosto,  com  a  finalidade  de

informá-lo sobre a situação gerada pela escassez de água para consumo humano

nas comunidades rurais dos Municípios de Araçuaí, Francisco Badaró e Virgem da

Lapa,  bem  como  expor  a  necessidade  da  imediata  execução  da  Ação  1143  -

Atendimento a Pequenas Comunidades -, do Programa 053 - Vida no Vale - Copanor

-, cujos recursos já estão aprovados na Lei nº 19.417, de 3/1/2011, e a necessidade

de  revisão  dos  critérios  de  atendimentos  aos  serviços  de  saneamento  básico  da

Copanor, para que as comunidades com menos de 200 habitantes tenham acesso a

esses serviços. 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, 15de setembro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Liza Prado.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Tadeu  Martins  Leite,  Luiz  Carlos  Miranda  e  Celinho  do  Sinttrocel,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Em  seguida,
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comunica o recebimento de e-mail do Sr. Gilberto Bessa, Militar do Município de Unaí,

reclamando  da  precariedade  dos  serviços  de  saúde  oferecidos  pelo  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares -IPSM- nesse Município e cobrando soluções

para os problemas de atendimento aos filiados. O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  em  turno  único,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 1.982, 2.047 e 2.075/2011 ( Deputado Tadeu

Martins  Leite);  2.004,  2.017,  2.073,  2.079  e  2.112/2011  (  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda);  1.846,  2.055/2011  (Deputado  Pompílio  Canavez);  2.019,  2.021  e

2.172/2011  (Deputado  Juninho  Araújo);  1.864  e  2.076/2011  (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. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  1.687/2011  (relator:  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  virtude  de

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 226, 584, 1.333 com a Emenda nº1, 1.550, 1.678, 1.727, 1.735,

1.925, 1.935, 1.951, 1.958, 1.961 na forma do Substitutivo nº1, 1.980, 1.999, 2.024 e

2.067/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  O  Projeto  de  Lei  nº

1.976/2011 foi convertido em diligência ao autor. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 1.377/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.614 e

1.748/2011.  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  Duarte  Bechir  e  das

Deputadas Rosângela Reis e Luzia Ferreira em que solicitam seja encaminhado ao

Senai-MG pedido de providências com vistas à promoção, em caráter de urgência, de

cursos  gratuitos  para  a  formação  e  qualificação  de  mão  de  obra  para  a  cadeia

produtiva, voltados para a confecção de sapatos, bolsas e similares; à Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  criação  de  um  fórum  de

desenvolvimento das cadeias produtivas em Minas Gerais, com o objetivo de discutir,
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em  caráter  permanente,  assuntos  de  interesse  dos  diversos  setores,  a  fim  de

melhorar  e  estimular  o  desenvolvimento  do  Estado;  e  que  seja  encaminhada  ao

Governador do Estado pedido de providência com vistas a que, por meio meio das

Secretarias  de Desenvolvimento  Econômico e  da Fazenda,  estabeleça tratamento

tributário diferenciado ao segmento de confecção de bolsas e similares, bem como ao

segmento calçadista, objetivando incentivar a ampliação dessa atividade produtiva,

com geração de emprego e renda, especialmente na Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  culminando  com  a  formação  de  um  polo  dessa  importante  cadeia

produtiva;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e aos demais órgãos do Sisema pedido de providências com vistas a

proporcionem tratamento diferenciado aos setores calçadistas de bolsas e similares

na  concessão  de  licenciamento  ambiental,  especialmente  nos  valores  de  taxas

incidentes  sobre  esse procedimento;  seja encaminhado ao Ministro de  Estado do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de providências com vistas a

que se estenda ao segmento de confecção de bolsas e similares o mesmo tratamento

tributário conferido ao setor calçadista, no âmbito do rograma Brasil Maior; de autoria

dos membros desta Comissão em que solicitam seja realizada reunião ordinária desta

Comissão com técnicos do executivo, destinada a audiência pública, para realizar o

monitoramento  do  PPAG -  2008/2011  e  que sejam  convidadas  para  o  evento  as

Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência; seja elaborada agenda de atividades de modo a dar prosseguimento às

sugestões  colhidas  durante  a  realização  do  Fórum  Democrático  para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  vistas  ao  aperfeiçoamento  das  políticas

públicas afetas à área do trabalho e assistência social; seja encaminhado ao Tribunal

de Justiça do Estado pedido de providências para implantar varas exclusivas para o

idoso, conforme previsto no art. 70 da Lei Federal nº 741, de 1º/10/2003; à Secretaria

de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  implantar  um  centro

socioeducativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte; aos Deputados Federais

e  aos  Senadores  eleitos  por  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  incluir  a

prática virtual de pedofilia como tipo penal; ao Ministério Público do Estado pedido de

providências  para  verificar  o  cumprimento,  pelos  Municípios  e  pelo  Estado,  dos
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preceitos constitucionais de realização de concurso público, especificamente na área

da  assistência  social.  São  recebidos  pela  Presidência  os  requerimentos  dos

Deputados Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  para  discutir  o  papel,  as  implicações  e  a  regulamentação  do  delegado

sindical; Doutor Wilson Batista, Sargento Rodrigues, Elismar Prado, Marques Abreu e

da Deputada Ana Maria Resende em que solicitam seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater o

acolhimento institucional da pessoa com deficiência no 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, 14 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/9/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Luiz  Henrique.  Está  presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Bruno Siqueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  André  Quintão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  É aprovado requerimento da

Deputada Rosângela Reis em que solicita seja alterada a ordem do dia, de modo que

os  Projetos  de  Lei  nºs  171,  198,  679,  850,  1.032,  1.537,  1.547,  1.635,  1.782  e

2.285/2011 sejam apreciados em primeiro lugar nesta fase. Os seguintes projetos de

lei  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimentos  dos  Deputados

mencionados entre parênteses, aprovados pela Comissão: nºs 313, 1.443, 346, 87,

92,  268,  320,  339,  371,  372,  529,  551,  1.542,  1.659,  1.702,  1.993,  2.291/2011
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(Deputada Rosângela Reis); 367/2011 (Deputado André Quintão). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 171/2011 (relator:  Deputado André

Quintão).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

198/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: André Quintão). Os pareceres sobre

os Projetos de Lei nºs 679, 1.032, 1.537, 1.547 e 1.635/2011, no 1º turno, deixam de

ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental  pelo

relator,  Deputado André Quintão.  Após discussão e votação,  é rejeitado o parecer

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  850/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  virtude  de

redistribuição). Nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno, é designado novo

relator o Deputado André Quintão. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto

de Lei nº 1.782/2011, no 1º turno, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição),

o Presidente defere o pedido de vista do Deputado André Quintão. É convertido em

diligência à Secretaria de Estado de Esportes e de Juventude o Projeto de Lei nº

2.285/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.789/2011,

este na forma do Substitutivo nº 1, 1.861, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Bruno Siqueira); e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 163/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Após discussão e votação, é aprovado o

parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º

turno, do Projeto de Lei nº 696/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Anunciada a

discussão  do  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  941/2011 (relator:  Deputado Cássio

Soares), é aprovado o requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita o

adiamento da discussão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 121 e 356/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  Deputados  Luiz  Henrique  e  Bruno
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Siqueira.  É convertido em diligência às  Secretarias  de Estado de Planejamento  e

Gestão, de Governo e da Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº

388/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Registra-se a presença do Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  André  Quintão.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nº

614/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique, em

virtude  de  redistribuição);  1.158,  1.998/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);  2.093/2011

(relator:  Deputado Delvito  Alves,  lido pelo  Deputado Luiz  Henrique);  e  2.252/2011

(relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  virtude  de  redistribuição).  Deixam  de  ser

apreciados,  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos

relatores mencionados entre parênteses, os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs

829/2011 (Deputado Luiz Henrique); 1.530, 1.704/2011 (Deputada Rosângela Reis); e

1.546/2011 (Deputado Bruno Siqueira). Os pareceres sobre os seguintes projetos de

lei  deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental  pelos

relatores mencionados entre parênteses: 950, 1.336/2011 (relator: Deputado Adelmo

Carneiro  Leão);  e  2.219/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira),  todos  em  virtude  de

redistribuição. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.094,  1.277,  1.638,  1.097/2011 (relator:  Deputado

Bruno  Siqueira,  o  último  em  virtude  de  redistribuição);  e  1.653/2011  (relatora:

Deputada Rosângela Reis). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Bruno  Siqueira,  em  virtude  de  redistribuição,  que  conclui  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.837/2011, o

Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - o Projeto de Lei

nº 2.030/2011, ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de

Lei nº 2.145/2011, à SEF e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do

Estado de Minas Gerais - Iepha-MG - o Projeto de Lei nº 2.260/2011, à Secretaria de

Planejamento -  Seplag  -  e ao  Prefeito  Municipal  de Botelhos o Projeto de Lei  nº
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2.192/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o último em virtude de redistribuição); à

Secretaria de Estado de Saúde - SES - o Projeto de Lei nº 2.162/2011, à Seplag o

Projeto de Lei nº 2.294/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis);  ao Iepha-MG o

Projeto de Lei nº 2.193/2011 (relator: Deputado Cássio Soares, requerimento lido pelo

Deputado  Bruno  Siqueira);  e  ao  autor  o  Projeto  de  Lei  nº  2.290/2011  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 911, 1.431, 2.120, 2.136, 2.168, 2.170, 2.199,

2.205,  2.210/2011  (relator:  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  virtude  de

redistribuição); 986/2011, este com a Emenda nº 1, 1.774, 2.102, 2.103, 2.119, 2.149,

2.209,  2.213,  2.100,  2.140,  2.175,  2.194,  2.202/2011  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique, os cinco últimos em virtude de redistribuição); 1.650, 2.114, 2.129/2011,

este  com  a  Emenda  nº  1,  2.166,  2.167/2011  este  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado  Delvito  Alves,  lidos  pelo  Deputado  Luiz  Henrique)  1.775,  1.930,  2.104,

2.116, 2.127, 2.134, 2.146, 2.183, 2.204/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis);

2.101, 2.130, este com a Emenda nº 1, 2.133/2011, este na forma do Substitutivo nº

1, 2.138, 2.106/2011, este com a Emenda nº 1, 2.107, 2.108, 2.141, 2.147, 2.182,

2.200/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  os  quatro  primeiros  em  virtude  de

redistribuição). 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 2.105, 2.113, 2.121, 2.137, 2.139, 2.155,

2.171, 2.180, 2.185,  2.189, 2.190 2.191, 2.195, 2.201, 2.207, 2.208,  2.212, 2.218,

2.221 e 2.224/2001; e à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais

o  Projeto  de  Lei  nº  2.223/2011.  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, 13 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira  -  Cássio  Soares  -  Delvito  Alves -
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Rogério Correia.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Bosco.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,  dispensa  a  leitura  a  ata  da  reunião

anterior e a subscreve, juntamente com o Deputado Fabiano Tolentino. A Presidência

informa  que  a  reunião  tem  por  finalidade  discutir,  em  debate  público,  a  Política

Nacional  para  a  Cadeia  Produtiva  do  Leite,  em  especial  para  Minas  Gerais.  O

Presidente  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  os  Domingos

Sávio, Alceu Moreira, Relator da Subcomissão Permanente do Leite da Comissão de

Agricultura,  Pecuária,  Abastecimento  e  Desenvolvimento  Rural  da  Câmara  dos

Deputados, Zé Silva, Raimundo Gomes de Matos, Carlos Magno, Márcio Reinaldo,

Celso Maldaner, Vítor Penido, Reginaldo Lopes e Júlio Delgado, Deputados Federais;

e  os  Srs:  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento;  Alexandre  Gomes  Fernandes,  Fiscal  Federal  Agropecuário,

representando o Sr. Antônio do Valle Ramos, Superintendente Federal de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão

Nacional de Leite da Confederação Nacional de Agropecuária e Vice-Presidente da

Faemg;  José  Américo  Oliveira  Simões,  Diretor  da  Associação  Minas  Leite,

representando o Presidente da Ocemg; Jacques Gontijo, Presidente da Itambé; Olavo

Machado Júnior,  Presidente da Fiemg; Thales Fernandes, Diretor Técnico do Ima,

representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Ima; e Marcelo Lanna

Franco, Diretor da Emater-MG, representando o Sr. Maurílio Guimarães, Presidente

dessa empresa, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Antônio

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

cumprida sua finalidade, agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

do  público  presente,  convoca os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Doutor Viana – Rômulo

Viegas.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

12/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação

da Liderança do Bloco Minas  sem Censura),  membros da  supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

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

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater denúncia de

possíveis falhas no inquérito policial e na instrução criminal referentes ao processo

em  que  figuram  como  réus  Carlos  Henrique  Pereira  e  outros.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Wagner  Dias

Ferreira, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o

Sr. William dos Santos, Presidente; Walter do Rosário Souza Felisberto, Chefe do 12º

Departamento de Polícia Civil; Carlos Henrique Pereira, estudante de Direito, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,  na condição de

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

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

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  cárcere  privado,
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ameaça, constrangimento ilegal e assédio sexual; seja realizada reunião de audiência

pública em Contagem para debater os novos eixos e diretrizes da Política Nacional de

Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  suposto

abuso de autoridade por parte de policial militar do 40º Batalhão, situado em Ribeirão

das Neves, durante manifestação conhecida como Grito dos Excluídos, que resultou

na detenção do Sr. Sidnei Martins. 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 setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac – Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às  10h15min,  comparecem  no  Município  de  Sacramento  os  Deputados  Dalmo

Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por

indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura) e Deiró Marra (substituindo o

Deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e

Resultado), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Bosco.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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  discutir  a  pesca  esportiva.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Wesley de Santi de

Melo,  Prefeito  de  Sacramento;  José  Maria  Sobrinho,  Presidente  da  Câmara  de

Sacramento;  Silvana  Nascimento,  Secretária  de  Estado  Adjunta  de  Turismo,

representando  o  Secretário  Agostinho  Patrus  Filho;  Domingo  Rodrigo  Fernandez,

médico-veterinário  do  Refúgio  Biológico  de  Itaipu  Binacional;  Alexandre  Lima

Godinho, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais; Manoel Pedro

Leal,  Presidente  do  Circuito  Turístico  dos  Lagos;  Neudon  Veloso,  Presidente  da
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Federação  Brasileira  de  Pesca  Esportiva;  Marlúcio  Ferreira,  Presidente  da

Associação de Pesca Esportiva e Consciência Ambiental de Uberlândia; Ivan Barbosa

Afonso,  Diretor  do Parque Náutico  da  Jaguara;  José do Egito,  Promotor  de Meio

Ambiente; e Fernando Poli, Coordenador Geral de Pesca Oceânica do Minstério da

Pesca,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 15 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Ulysses Gomes.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves  e  Rogério  Correia  (substituindo  o

Deputado André Quintão pelo Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Antônio

Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  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 aprovados os seguintes requerimentos solicitando seja

alterada a ordem do dia: do Deputado Delvito Alves, para que o Projeto de Lei nº

2.355/2011 seja apreciado em primeiro lugar, e do Deputado Rogério Correia, para

que o Projeto de Lei nº 92/2011 seja apreciado em segundo lugar. São rejeitados os

requerimentos  dos  Deputados  mencionados  entre  parênteses  solicitando  sejam

retirados de pauta os seguintes projetos de lei: 121, 409, 645, 701, 810, 829, 1.206,
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1.265,  1.363,  1.859,  1.898,  1.966/2011 (Deputado Luiz Henrique);  950,  10,  1.635,

1.949/2011 (Deputado Rogério Correia); 1.374/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 472,

1.436, 1.096, 1.155, 1.365, 1.530, 1.704, 1.734 e 1.754/2011 (Deputada Rosângela

Reis). O parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, com as Emendas nºs 1 e 2, é distribuído em

avulso por solicitação do relator,  Deputado Cássio Soares. Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nº 92 e 313/2011 deixam de ser apreciados em virtude de solicitação

de prorrogação do prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados Cássio

Soares e Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Cássio  Soares,  que conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  em

turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.443/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Rogério Correia. O parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto

de Lei nº  2.257/2011,  é distribuído em avulso por solicitação do relator,  Deputado

Bruno  Siqueira.  Anunciada  a  fase  de  votação  dos  pareceres  que  concluem  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  10/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa)  e  1.837/2011  (relator:  Deputado

Bruno Siqueira), são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos do Deputado

Rogério Correia solicitando o adiamento da votação. Anunciada a fase de votação do

parecer que conclui  pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 305/2011, é aprovado requerimento do relator, Deputado

Bruno  Siqueira,  solicitando  o  adiamento  da  votação.  Na  fase  de  discussão  dos

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 346 e 941/2011, o relator, Deputado Cássio

Soares, retira os pareceres lidos anteriormente e apresenta outros em que conclui

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos referidos projetos

de lei e, ato contínuo, solicita a sua distribuição em avulso. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011 (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).

Registra-se  a  presença  do  Deputado  Duarte  Bechir  (substituindo  a  Deputada

Rosângela  Reis,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS).  Na  fase  de  discussão  do

parecer  do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição,  que
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conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 79/2011, na forma do Substitutivo n° 1, o Pr esidente encerra a discussão do

referido projeto de lei e, verifica a inexistência de quorum, em razão da retirada dos

Deputados Cássio Soares e Duarte Bechir, agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às

18h30min,  com  a  finalidade  de  apreciar  as  proposições  constantes  desta  pauta,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Cássio Soares -  Delvito  Alves -  Rômulo Viegas -

Duarte Bechir.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Gustavo  Valadares,

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

Siqueira.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,

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

dos  Srs.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  Josué  Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte (9/9/2011). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 348/2011 no 1º turno (Deputado Anselmo José

Domingos) e 370/2011 no 1º turno (Deputado Celinho Sinttrocel). 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 na forma do Substitutivo
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nº 1, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.886/2011 (relator: Deputado Celinho do

Sinttrocel); e os pareceres pela rejeição, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 253/2011

(relator:  Deputado  Gustavo  Valadares);  855/2011  (relator:  Deputado  Gustavo

Valadares); e 1.074/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 634, 677, 678, 970, 1.185 e 1.645/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater  a deficiência do transporte coletivo da Região Metropolitana;

Célio Moreira em que solicita seja realizada visita às obras dos Estádios Mineirão e

Independência; Rômulo Viegas em que solicita a Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas pedido de providências para que seja mantido o cronograma de

licitações e obras da MG - 383; e Adalclever Lopes em que solicita seja encaminhado

pedido de informações ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas Gerais para que por meio de sua Diretoria de Conservação e Restauração,

manifeste sobre o conteúdo da Nota Técnica DCR nº 007/2011, notadamente quanto

à base legal para a emissão de tal parecer e aos critérios utilizados, fundamentados

em normas de ordem e conhecimento públicos. 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, 15 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

14/9/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão  e  Fabiano  Tolentino  (substituindo  o  Deputado
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Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR  ),  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 do Projeto de Lei nº

2.355/2011, no 1º turno, do qual avocou a si a relatoria. 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 2.355/2011, no 1º turno, que

conclui  pela aprovação da matéria com as Emendas nºs  1 e  2,  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,  hoje, dia 14, às  15h35min,  para apreciar  o parecer,  em 1º

turno, sobre o Projeto de Lei nº 2.355/2011, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Sebastião Costa – Fred Costa – Célio Moreira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 9h55min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Luiz  Carlos  Miranda e  Celinho do Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Prosseguindo, comunica o recebimento de ofícios (2) do

Sr.  Alysson  Paixão  de  Oliveira  Alves,  Superintendente  Regional  do  Trabalho  e
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Emprego em Minas  Gerais,  publicados  no “Diário  do  Legislativo”,  em 9/9/2011.  A

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 986, 1.650, 2.108,

2.147, 2.166, 2.167 e 2.200/2011 (Deputado Tadeu Martins Leite); 911, 2.103, 2.194,

2.205,  2.209  e  2.213/2011  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda);  1.861,  1.775,  2.107,

2.119, 2.130 e 2.146/2011 (Deputado Pompílio Canavez); e avoca a si a relatoria dos

Projetos de Lei nºs 2.104, 2.116, 2.129, 2.140, 2.141, 2.183 e 2.210/2011, todos em

turno único.  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 493/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça; 682/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta,  ficando  rejeitado  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  364/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2, que apresenta, ficando rejeitado o Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça (relatora: 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, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.739, 2.004,

2.005, 2.017, 2.026, 2.047, 2.051, 2.054 na forma do Substitutivo nº 1, 2.073 com a

Emenda nº 1, 2.075, 2.079, 2.080, 2.081 na forma do Substitutivo nº 1 e 2.082, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.434, 1.440 e 1.450. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de Lei  nºs 413,  630,  705,  972, 1.532, 1.535,  1.670,  1.673, 1.675,  1.676,

1.703, 1.720, 1.756, 1.764, 1.770, 1.776, 1.777, 1.790, 1.791, 1.792, 1.800, 1.802,

1.809, 1.827, 1.831, 1.842, 1.845, 1.853, 1.854, 1.862, 1.863, 1.880, 1.881, 1.884,

1.885, 1.893, 1.894, 1.913, 1.921, 1.923, 1.929, 1.938 e 2.016/2011. 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  Celinho  do Sinttrocel  em que  solicita  seja
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realizada  audiência  pública  para  discutir  o  papel  do  Delegado  Sindical  e  as

implicações da regulamentação dessa função; da Comissão de Defesa dos Direitos

da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  para

debater  o  acolhimento  institucional  da  pessoa  com  deficiência  no  Estado.  São

recebidos  pela  Presidência  requerimentos  da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que

solicita seja realizado debate público para discutir o Projeto de Lei nº 7.495 de 2006,

que  "regulamenta  os  §§  4º  e  5º  do  Art.  198  da  Constituição,  dispõe  sobre  o

aproveitamento de pessoal  amparado pelo parágrafo único do art.  2º  da Emenda

Constitucional  nº  51,  de  14  de  fevereiro  de  2006,  e  dá  outras  providências";  do

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências

públicas para discutir os efeitos, os benefícios, as influências e a atualidade da CLT e

para  debater  sobre  a  criação  do  Piso  Salarial  Nacional  e  a  regulamentação das

atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias

nos termos do Projeto de Lei nº 7.495/2006, em tramitação no Congresso Nacional.

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 setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

João Vítor Xavier, Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Júlio,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011:  ofícios  da  Sra.

Carolina Queiroz Alves, Coordenadora-Geral de Convênios (substitutta) da Secretaria
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de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário e do Sr. João Marcelo Intini, Diretor do Departamento de Apoio a Aquisição e

Comercialização  da  Produção  Familiar  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança

Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A seguir, faz a leitura de correspondência do Deputado Gustavo Corrêa, Presidente

da Comissão de Administração Pública, convidando os Deputados membros desta

Comissão para a audiência pública a ser realizada em 20/9/2011,  ás 9h30min, no

Plenarinho II desta casa, para a realização do monitoramento do PPAG- 2008/2001.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 218/2011 (Deputado João

Vítor  Xavier);  375 e 1.326/2011 (Deputado Doutor Viana);  737/2011 (Deputado Zé

Maia);  1.089 e 1.350/2011 (Deputado Romel  Anízio);  199 e 1.944/2011 (Deputado

Gustavo Perrella)  no 1º  turno; e Mensagens nºs 99 e 101/2011 (Deputado Romel

Anízio); e 100 e 102/2011 (Deputado Zé Maia) em turno único. 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  218/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 4 (relator: Deputado João Vítor Xavier); e

1.110/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da  Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado João Vítor  Xavier,  em virtude de redistribuição).  Suspende-se a

reunião. Às 14h33min são reabertos os trabalhos com a presença da Maria Tereza

Lara (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do PT) e

dos Deputados Zé Maia,  João Vítor  Xavier,  Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas

(substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Resultado e Transparência). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º  turno, do Projeto de Lei  nº 2.125/2011 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça. Os Projetos de Lei nºs 88, 199, 375, 376, 1.089,

1.281,  1.326,  1.753  e  1.805/2011  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,
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convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária  e  para  as

reuniões extraordinárias de hoje, às 20 horas, e do dia 15/9/2011, às 10 horas, para a

apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 2.355/2011, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Sebastião Costa – Rogério Correia – Tenente

Lúcio – Duarte Bechir – Ulysses Gomes.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Ulysses  Gomes,  Rogério  Correia,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado

Romel Anízio, por indicação da Liderança do BPS), Sebastião Costa (substituindo o

Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Resultado  e

Transparência)  e  Tenente  Lúcio  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Perrella,  por

indicação  da  Liderança  do  PDT),  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.  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 2.125/2011 é retirado da pauta por determinação do

Presidente da Comissão por haver sido apreciado em reunião anterior.  A seguir, o

Presidente  determina  a  distribuição em avulso  do  parecer  pela  aprovação,  no  1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.355/20011 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Constituição e Justiça, do qual é relator. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  O

Presidente recebe requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações sobre a memória de cálculo do impacto financeiro das tabelas contantes
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no Projeto de Lei nº 2.355/2011, em tramitação nesta Casa. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da  Comissão  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  15/9/2011,  às  10  horas,  para

apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 2.355/2011, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Corrêa - João Vítor Xavier - Rogério Correia - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 170/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe altera a Lei

nº 13.392, de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de

inscrição em concurso público no Estado.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de isentar o doador regular de sangue do

pagamento da taxa de inscrição em concurso público, mediante a alteração da Lei nº

13.392, de 1999, que já assegura esse benefício ao cidadão desempregado. Para

tanto, o interessado deverá apresentar na repartição encarregada da realização do

certame documento emitido pela entidade coletora, no qual constem as datas das

doações. A instituição promotora do concurso fará constar no edital as informações

atinentes à isenção da taxa de que trata a lei.

O projeto define doador regular de sangue como “aquele que tenha doado sangue

em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,
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no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos”.

É interessante observar que o objetivo por excelência da proposição em análise é a

proteção da saúde das pessoas, mediante o estímulo à doação de sangue, prática

que  poderá  salvar  vidas  e  fortalecer  a  solidariedade  entre  os  cidadãos.  Para

compensar essa manifestação inequívoca de colaboração, o Estado propõe a isenção

do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  nos  concursos  realizados  pela  administração

pública.

Não há dúvida de que o projeto se reveste de elevado alcance social, uma vez que

proporciona, em última análise, a defesa da vida, pois é sabido que muitas pessoas

morrem nos hospitais públicos e privados devido à falta de sangue, especialmente as

vítimas  de  acidentes.  Nessa  linha  de  raciocínio,  percebe-se  que  a  matéria  tem

estreita relação com a saúde da população, que é uma das preocupações do poder

público, o qual deve tomar as medidas legislativas e administrativas necessárias para

a sua proteção. Na verdade, quanto maior o banco de sangue dos hospitais e casas

de  saúde,  maiores  são  as  chances  de  sobrevida  dos  pacientes,  fato  que  pode

concorrer para a diminuição do número de óbitos. Assim, nada mais justo que premiar

as  pessoas  que  colaboram  para  a  preservação  da  vida,  exemplo  típico  de

solidariedade, com a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos. Nesse

ponto, cumpre ressaltar que o vocábulo “solidariedade” tem várias acepções, todas

relacionadas com a ideia de proximidade e ajuda entre as pessoas. Confirma-se essa

assertiva  no  Dicionário  Houaiss,  que  define  a  solidariedade  como  relação  de

dependência entre as pessoas; sentimento de ternura e piedade;  oferecimento de

ajuda; cooperação ou assistência moral; compartilhamento de responsabilidade.

Dessa forma, ao propor a alteração da Lei nº 13.392 com vistas à ampliação de

seus destinatários, o legislador estadual vale-se do critério da solidariedade humana

para propiciar a defesa da saúde e da vida, que é o bem jurídico mais importante.

Como  não  é  juridicamente  viável  obrigar  os  cidadãos  a  doarem  sangue,  o  que

invadiria a esfera da liberdade e autonomia individual de cada pessoa, é razoável

estimular  e  incentivar  tal  prática  por  meio  de  comandos  gerais  e  impessoais

emanados do Poder Legislativo, cabendo à administração, em etapa posterior, tomar

as medidas administrativas concretas resultantes dessa dicção normativa, a saber,
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isentar os doadores regulares de sangue do pagamento da taxa de inscrição nos

concursos públicos.

Verifica-se, portanto, que, sob o ponto de vista do mérito, o projeto afigura-se-nos

conveniente  e  oportuno  para  o  Estado,  a  quem  compete  proteger  a  saúde  das

pessoas,  e  poderá  ter  impacto  altamente  positivo  na  sociedade  em  razão  da

ampliação do número de doadores de sangue.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 170/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  Ulisses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 293/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  “altera

dispositivos da Lei  nº  13.768, de 1º/12/2000, que dispõe sobre a propaganda e a

publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto

do Estado e dá outras providências”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 13.768, de 1º/12/2000, que dispõe sobre

a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle

direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

Com o fim de alcançar seus objetivos, a proposição estabelece para as pessoas

jurídicas  integrantes  da  administração  pública  estadual  limites  orçamentários  para

gastos com publicidade, define as situações nas quais a publicidade pode ser feita e

veda a publicidade para simples divulgação de programas e projetos de governo bem
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como a divulgação de suas metas e de seus resultados.

O  projeto  pretende,  ainda,  não  apenas  disciplinar  a  criação,  nos  órgãos  e  nas

entidades do Estado, de comissão para realizar licitação visando à contratação de

agência  ou  agenciador  de  propaganda  e  de  empresa  especializada  em  serviços

promocionais,  como  também  estabelecer  regras  para  a  composição  da  referida

comissão.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou,  em  seu  parecer,  que  é

competência do Estado dispor sobre a matéria, sendo lícito à Assembleia Legislativa

deflagrar  o  processo legislativo  a  ela  pertinente,  já  que  inexiste,  no  caso,  norma

instituidora de reserva de iniciativa a qualquer Poder do Estado.

Alguns ajustes foram feitos ao projeto por meio do substitutivo apresentado, uma

vez que o estabelecimento de limites orçamentários para gastos com propaganda

deve  dar-se,  especificamente,  na  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA  –,  que  é  o

instrumento legal para a inserção da estimativa da receita e a fixação da despesa dos

órgãos e das entidades do Estado.  Além disso,  quanto às  demais  disposições,  a

Comissão de Constituição e Justiça entendeu não haver inovação, se comparada a

proposta com a norma em vigor.

Quanto à criação de regras para a criação de comissão, no âmbito dos órgãos ou

das entidades estaduais, bem como para a sua composição, visando à realização de

licitação de serviços de propaganda, a mesma Comissão salientou que a estruturação

e definição das atribuições dos órgãos integrantes da administração pública estadual

é matéria que se insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder

Executivo.

Dessa forma, o substitutivo contemplou apenas o disposto no art. 3º da proposição,

que acrescenta o inciso VI ao art. 7º da lei que pretende alterar.

Sobre  esse  aspecto,  ressaltamos  que  foi  editada  a  Lei  Federal  nº  12.232,  de

29/4/2010,  que  dispõe  sobre  as  normas  gerais  para  licitação  e  contratação  pela

administração  pública  de  serviços  de  publicidade  prestados  por  intermédio  de

agências de propaganda e dá outras providências.

Nos termos de seu art. 1º, a referida lei estabelece normas gerais sobre licitações e

contratações  pela  administração  pública  de  serviços  de  publicidade  prestados
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necessariamente por intermédio de agências de propaganda, no âmbito da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Tendo em vista o art. 22, XXVII, da Constituição da República de 1988, compete

privativamente  à  União  legislar  sobre  normas  gerais  de  licitação  e  contratação,

competindo  aos  Estados  suplementar  a  legislação  para  atender  a  suas

peculiaridades.

Assim, a legislação estadual deve observar o disposto na legislação federal sobre o

tema. Cumpre-nos, então, trazer à baila o disposto no art. 16 da citada lei federal:

“Art.  16  –  As  informações  sobre  a  execução  do  contrato,  com  os  nomes  dos

fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio

aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às

informações por quaisquer interessados.

Parágrafo único - As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais

de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação”.

Dessa  forma,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  2,  ao  final  redigido,  de  forma  a

adequar a proposição em exame à legislação federal, inclusive impondo a divulgação

do  relatório  na  página  da  internet  dos  órgãos  e  entidades  integrantes  da

administração pública estadual. De acordo com a atual redação do art. 7º, o relatório

é publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado. Assim, além de adequar a lei

estadual às normas gerais sobre a matéria, entendemos que a publicação na internet

possibilita mais ampla publicidade. Além disso, nos moldes da Lei Federal nº 12.232,

de 2010, acrescentamos, no rol de informações que deverão constar do relatório, os

veículos utilizados.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei n° 293/2011, na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera dispositivos da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre

a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle

direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O “caput” e o inciso III do art. 7º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de

2000,  passam a vigorar  com a  seguinte  redação e  fica acrescentado ao artigo  o

seguinte inciso VI:

“Art.  7º  –  Os  órgãos  que  integram  os  Poderes  do  Estado  e  as  entidades  sob

controle direto ou indireto do Estado divulgarão, trimestralmente, em sua página na

internet, relatório sobre os gastos com publicidade, com as seguintes especificações:

(...)

III – empresa publicitária e veículos utilizados;

(...)

VI  –  relação  das  campanhas  publicitárias,  com  a  indicação dos  tipos  de  mídia

utilizados e dos respectivos valores e quantidades de inserções.”.

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

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Rômulo Viegas - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 493/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  493/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 50/2007, altera a Lei n° 12.666,

de 4/11/97, que dispõe sobre a Política de Amparo ao Idoso e dá outras providências.

O  projeto  em  epígrafe  foi  examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  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, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa alterar a Lei Estadual nº 12.666, de 4/11/1997, que

dispõe sobre a Política de Amparo ao Idoso. A proposição determina que o Estado

incentive  ações  para  ampliar  o  acesso  do  idoso  à  educação  no  âmbito  das

universidades públicas estaduais,  em especial a criação de cursos e atividades de
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extensão direcionados a esse grupo, a flexibilização dos processos seletivos para

ingresso  do  idoso  nos  cursos  sequenciais  de  formação  específica  e  de

complementação de estudos  e  a  abertura  de  vagas  em disciplinas regulares dos

cursos superiores de graduação.

Em âmbito nacional, a matéria foi disciplinada no Estatuto do Idoso - Lei Federal nº

10.741, de 1º/10/2003 -, que veio consolidar os direitos fundamentais e a política de

proteção ao idoso. Na área de educação, essa norma preconiza que o poder público

criará  oportunidade  de  acesso  do  idoso  à  educação,  adequando  currículos,

metodologias  e  material  didático  aos  programas  educacionais  a  ele  destinados,

apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a

publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso,

que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual.

Em âmbito estadual, a Lei nº 12.666, de 4/1/1997, estabelece que o Estado deve

apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e na

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - abertos para o idoso, como

meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber.

Cumpre  informar  que a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  Lei

Federal  nº  9.394,  de 20/12/1996 -  estabelece,  em seu art.  44,  que os cursos de

graduação  são  abertos  a  candidatos  que  tenham  concluído  o  ensino  médio  ou

equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. A exigência de

seleção não existe para o ingresso em cursos superiores sequenciais por campo de

saber,  visto  que  a  legislação  prescreve,  para  essa modalidade de  curso,  que  os

candidatos  atendam  aos  requisitos  estabelecidos  pelas  instituições  de  ensino.

Verifica-se, portanto, que as instituições de ensino podem determinar os critérios a

serem considerados na seleção para preenchimento das vagas nos cursos, o que

possibilita  a  flexibilização  do  processo  seletivo  para  ingresso  do  idoso.  Essa

determinação,  entretanto,  não  pode  ser  imposta  por  lei,  já  que fere  a  autonomia

universitária.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  preliminarmente  o  projeto,

apresentou o Substitutivo nº 1, que propõe a alteração da alínea “d” do art. 5º da Lei

nº  12.666,  determinando  que  o  Estado  deve  “apoiar  a  criação  de  cursos  nas
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universidades  públicas  estaduais,  bem  como a  abertura  de  vagas  em  disciplinas

regulares nos cursos de graduação, destinados ao público idoso”.

Na  forma  proposta  no  substitutivo  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o

comando passa a ter um caráter de diretriz para a política de amparo ao idoso no

Estado de Minas Gerais,  na medida em que as instituições de ensino às quais a

norma se destina definirão a melhor forma de implementá-la. Com essa redação, o

dispositivo não invade a autonomia universitária.

Segundo os Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010 do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, o grupo populacional que tem

60 anos ou mais corresponde a 11,6% da população do País, sendo que em Minas

Gerais existem 2.310.565 pessoas nessa faixa etária, o que ressalta a importância de

se discutirem e de se promoverem políticas públicas específicas para esse público.

Julgamos que a medida proposta no Substitutivo nº 1 estimulará a integração e a

participação  dos  idosos  na  sociedade,  garantindo,  assim,  o  pleno  exercício  da

cidadania, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 493/201, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Luiz Carlos Miranda - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 644/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor  Viana, o projeto de lei  em epígrafe, oriundo do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.011/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

colocação de dispositivos para interromper o processo de sucção em piscinas e dá

outras providências”.

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
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quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de evitar acidentes, a proposição em exame determina a instalação

de dispositivo para interromper o processo de sucção em piscinas de uso coletivo

localizadas em clubes, condomínios, hotéis, academias e entidades assemelhadas.

Um caso emblemático desse tipo de acidente no Brasil, ao qual a justificação do

projeto  faz breve referência,  é o de Flávia  Souza Belo,  que desde 1998 vive  em

estado de coma vígil, em que o paciente aparenta estar desperto, mas não responde

a estímulos externos. A menina, então com 10 anos, teve os cabelos sugados pelo

ralo de uma piscina e ficou presa. Socorrida pelo irmão, foi retirada com vida, mas

sofreu lesões cerebrais graves e está em estado de coma irreversível desde então.

Esse caso nos leva a perguntar: interromper o funcionamento da bomba de sucção

por meio de um dispositivo, conforme pretende a proposição, evitaria o acidente?

Registre-se, por oportuno, que é louvável a preocupação dos parlamentos com a

segurança dos usuários de piscinas, principalmente jovens e crianças, contando-se

inúmeras  iniciativas  legislativas  por  todo  o  País  nesse  sentido.  A  proposição

legislativa que aparenta possuir maior rigor técnico tramita no Câmara dos Deputados

sob o nº 7.414/2010, tendo sido apensada ao Projeto de Lei nº 1.162/2007. O projeto

aguarda sugestões técnicas de aprimoramento por parte de especialistas e famílias

de vítimas engajadas na causa, entre elas a mãe da menina Flávia, como se constata

no blog por ela criado para divulgar o perigo dos ralos de piscina e as soluções para

evitar acidentes como o que vitimou sua filha. A proposição em trâmite na Câmara

dos  Deputados  obriga  a  adoção  das  especificações  da  Associação  Brasileira  de

Normas Técnicas - ABNT - para o funcionamento de piscinas.

Retomando  nossas  considerações  sobre  o  mérito  da  proposição  em  análise,

parece-nos que mais  importante que tão  somente  instalar  dispositivo  que permita

interromper o processo de sucção é executar um sistema hidráulico seguro, em que

não  haja  possibilidade  de  o  usuário  ser  sugado  e  ficar  preso  aos  drenos,

principalmente  pelos  cabelos.  Para  tanto,  os  fabricantes  de  piscinas  dispõem  de

soluções capazes de prevenir o turbilhonamento e o enlace de cabelos, precauções
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técnicas em conformidade com as normas da ABNT, em especial a NBR nº 10.339,

que  estabelece,  entre  outras  exigências,  duas  de  fundamental  importância:  a

velocidade máxima de sucção e o número mínimo de drenos por motobomba.

Ressalte-se  que  acidentes  em  piscinas  por  sucção  de  ralo,  cuja  segurança

preventiva se tenta estabelecer por meio da proposição em análise, ocorrem devido

ao  funcionamento  de  piscinas  fora  das  especificações  técnicas  da  ABNT  e  pela

ausência de rigor fiscalizatório dos órgãos competentes.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, incorre

no risco de tornar uma proposição deficiente ainda pior, pois ratifica a limitação de

abrangência do projeto, que não alcança as piscinas privativas (domésticas), o que

não se justifica, pois recomenda a melhor hermenêutica que princípios constitucionais

orientadores da interpretação normativa  ocorram em conjunto e,  por  óbvio,  não é

diferente quando a eles recorremos para elaborar uma lei. Na proposta em análise, a

proteção da vida  humana por  meio de  políticas  públicas de  segurança se  impõe

diante do agir de forma razoável e proporcional na feitura de uma lei no que tange às

posses privadas. O que se busca proteger? A vida humana ou a intocável propriedade

privada? Portanto, a medida que ora se pretende determinar por meio do projeto deve

destinar-se a todos, de forma irrestrita.

Tendo  em  vista  os  argumentos  aqui  lançados  e  no  intuito  de  colaborar  com  o

aperfeiçoamento de  proposição de  tão  relevante interesse público,  propomos  seu

aprimoramento por meio da apresentação de um novo substitutivo.

Conclusão

Em face dos argumentos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº

644/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre prevenção de acidentes em piscinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A construção, a operação e a manutenção do sistema hidráulico de piscinas

observarão  o  disposto  nas  normas  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas - ABNT.
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§ 1º -  A velocidade de passagem da água pelos  drenos e grades de fundo do

sistema  hidráulico  não  poderá  ultrapassar  0,6m/s  (zero  vírgula  seis  metros  por

segundo).

§ 2º - É obrigatória a instalação de no mínimo dois drenos ou grades de fundo por

motobomba, interligados numa distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre

eles.

§ 3º - É obrigatória a utilização de tampas de dreno que previnam o turbilhonamento

e o enlace de cabelos.

Art. 2º - Os responsáveis pelas piscinas já construídas disporão de um prazo de

180 dias contados da data de publicação desta lei para promover a adequação do

sistema hidráulico.

Parágrafo  único  -  Enquanto  não  for  realizada  a  adequação  a  que  se  refere  o

“caput”,  a  piscina  não  poderá  ser  utilizada  durante  o  período  em  que  o  sistema

hidráulico estiver em funcionamento.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o responsável pela piscina

ao pagamento  de multa  pecuniária  no  valor  de  3.000 Ufemgs (três  mil  Unidades

Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas  na

legislação civil e penal.

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

adequação ao disposto nesta lei.

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

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Cássio Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 855/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.249/2009, o projeto de lei em epígrafe estabelece obrigação para a venda

de passagens de transporte coletivo intermunicipal.

A proposição  foi  apreciada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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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 análise pretende estabelecer para as empresas concessionárias

do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros a

obrigação de receberem cartões de crédito e débito como forma de pagamento das

passagens.  Para tanto,  o  projeto  prevê que tal  obrigação constará nos editais  de

licitação de delegação do referido serviço público.

A finalidade da proposição é garantir a toda a população o acesso à prestação de

serviço de transporte coletivo intermunicipal, uma vez que o uso de cartões de crédito

e débito representa efetiva comodidade, além de evitar a circulação de dinheiro.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que é

possível  a  edição de lei  que estabeleça  obrigações  para  futuras  contratações  do

Estado,  pois  o  poder  público  pode  estabelecer  mecanismos  de  compensação

financeira  com o  concessionário  do  serviço,  assegurando  o  equilíbrio  econômico-

financeiro  dos  contratos  e  o  interesse  público.  Sendo  assim,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Ainda que o uso de cartões de débito e crédito como forma de pagamento já esteja

incorporado ao cotidiano da população,  sendo cada vez mais aceito nos diversos

tipos de estabelecimentos comerciais,  estes  estabelecimentos  têm que arcar  com

despesas cobradas pelas administradoras de cartão quando passam a aceitar cartões

de  débito  e  crédito  como  forma  de  pagamento.  Essas  despesas  acabam  por

influenciar os preços cobrados, aumentando-os.

Sendo assim, entendemos ser inconveniente a edição de instrumento normativo

que onere ainda mais os usuários do sistema de transporte estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 855/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Anselmo  José

Domingos - Celinho do Sinttrocel.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 1.782/2011 “altera

dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem,

a  cobrança  e  o  pagamento  de  emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos

serviços notariais e de registro, recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a

compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição sob comento modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe

sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos

aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

O projeto  tem o  objetivo  de  alterar  o inciso I  do art.  7º,  que dispõe que estão

incluídos  entre  os  emolumentos  fixados  na  Lei  nº  15.424,  de  2004,  traslado,

anotações e comunicações determinadas por lei,  diligências, gestões essenciais à

realização do ato  notarial  ou de registro.  A nova redação do dispositivo exclui  as

comunicações e anotações e inclui o protocolo.

Pretende-se alterar, ainda, os arts. 34 e 37 com o objetivo de que sejam atualizados

os valores de ressarcimento pelos registros de nascimento, óbito e casamento e da

renda mínima das  serventias  deficitárias  e  para  que  seja  observada a  ordem  de

prioridade dos itens do art. 34, atendendo ao objetivo da Lei nº 15.424, de 2004, que

seria o de promover, primeiramente, a compensação da gratuidade ao Registro Civil
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das Pessoas Naturais.

Afirma o autor que a alteração do art. 35 se justifica para esclarecer que seria uma

faculdade  do  registrador  e  notário  efetuar  os  depósitos  mensais  ou  diários  aos

Recursos de Compensação - Recompe.

Por  fim,  altera-se  o  item 1 da Tabela  7.  Nos  dizeres  do  autor,  “a  habilitação é

procedimento  prévio  para  o  casamento  civil  em  cartório,  para  a  realização  de

casamento religioso com efeitos  civis  e para a conversão administrativa da  união

estável em casamento. O processo habilita os nubentes ao casamento civil, religioso

e  por  conversão  de  prévia  união  estável.  Manter  apenas  o  termo  ‘habilitação’

impossibilitaria  a cobrança de casamentos por determinação judicial  (por exemplo,

nuncupativo e conversão judicial de união estável em casamento)”.

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 matéria às

comissões de mérito, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

O Estado membro é competente para tratar do tributo a que se refere a lei que se

pretende modificar. O art. 236, § 2º, da Constituição da República de 1988 determina

que  lei  federal  estabelecerá  as  normas  gerais  para  a  fixação  dos  emolumentos

relativos  aos  atos  praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro.  O  referido

parágrafo foi regulamentado na Lei nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em seu art. 1º,

que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos

atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Verifica-se, pois, que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar

sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a Lei  nº  15.424, de

30/12/2004. Esta é a norma que se pretende modificar por meio do projeto de lei em

exame, e inexiste óbice a que parlamentar deflagre o processo legislativo, neste caso.

No que toca à compensação dos atos gratuitos e à compensação de receita das

serventias  deficitárias,  salientamos  que  a  Lei  Federal  n° 9.534,  de  10/12/97,

estabelece que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento,

pelo  assento  de  óbito  nem  pela  primeira  certidão  respectiva,  concedendo  aos

reconhecidamente pobres a isenção do pagamento de emolumentos pelas demais
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certidões  extraídas  pelo  cartório  de  registro  civil.  A lei  estadual  que  se  pretende

modificar estabelece, em seu art. 21, que os declaradamente pobres estão isentos do

pagamento  de  emolumentos  pela  habilitação  do  casamento  e  as  respectivas

certidões e pelo registro de emancipação, ausência, interdição e adoção.

A Lei Federal nº 10.169, por sua vez, reza, em seu art.  8º,  que os Estados e o

Distrito  Federal,  no  âmbito  de  sua  competência,  estabelecerão  forma  de

compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por

eles praticados, conforme estabelecido em lei federal, não podendo gerar ônus para o

poder público, podendo o Estado, dessa forma, criar mecanismo de compensação

dos atos gratuitos.

Atualmente,  a  compensação  é  realizada  com  recursos  provenientes  do

recolhimento de quantia equivalente a 5,66% do valor dos emolumentos recebidos

pelo notário e pelo registrador, a ser depositado mensalmente, em conta específica,

aberta pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado

de  Minas  Gerais  -  Recivil  -,  em  banco  oficial  e  administrada  por  uma comissão

gestora composta por um representante indicado pela Associação dos Serventuários

de Justiça do Estado de Minas Gerais -  Serjus -;  um representante indicado pelo

Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais - Sinoreg -; um representante

indicado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais -

Anoreg -; quatro representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil

das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

A Lei Estadual nº 18.711, de 8/1/2010, acrescentou o inciso III ao art. 34 da Lei nº

15.424, de 2004, para incluir a mencionada compensação também aos registradores

de imóveis  pelos atos praticados em virtude da Lei  nº 14.313, de 19/6/2002,  que

isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos.

Ocorre que a Lei Federal nº 10.169, de 2000, determinou a criação de forma de

compensação tão somente aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos

gratuitos. Por isso, na esteira do que afirmou o autor da proposição, a compensação

por atos gratuitos relativos a registro de imóveis, prevista na Lei nº 15.424, de 2004,

não pode inviabilizar  a compensação do Registro Civil  das Pessoas Naturais,  sob

pena de ferir o objetivo da legislação federal. Com efeito, a nova redação proposta,
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sem  deixar  de  contemplar  os  registradores  de  imóveis,  garante  a  prioridade  do

Registro Civil  das Pessoas Naturais,  em obediência ao espírito  da Lei  Federal  nº

10.169 e da própria Lei nº 15.424.

Tendo em vista o exposto, verificamos que há compatibilidade entre o ordenamento

jurídico  e  a  proposição  em  análise,  devendo,  portanto,  ser  a  matéria  objeto  de

apreciação e deliberação pelo Poder  Legislativo.  Quanto aos aspectos relativos à

conveniência e oportunidade da medida, é bom ressaltar que o assunto ainda será

debatido nas comissões de mérito competentes.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.782/2011.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rogério

Correia.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/9/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Fred  Costa,  notificando  o  falecimento  de  Felipe  de  Moura  Bretz,

ocorrido em 20/8/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Presidência dos Deputados Sávio Souza Cruz e Dilzon Melo

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz -

Exibição de vídeo -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Prefeito  Ronaldo  Resende -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

- Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - 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 das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de Oliveira pelos 150

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ronaldo Resende,

Prefeito  Municipal  de Oliveira;  Nalton Moreira,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Oliveira;

Geraldo Vieira, Líder do Governo na Câmara Municipal de Oliveira; Deputado Federal

Mauro Lopes; e ex-Deputado Estadual Nelson Leite.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será
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executado pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da PMMG.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dilzon  Melo)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  autor  do  requerimento  que  deu

origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmos.  Srs.  Ronaldo  Resende,  Prefeito  de  Oliveira,  meu  caro  amigo;  Nalton

Moreira, Vice-Prefeito de Oliveira, também meu dileto amigo; Ilmo. Vereador Geraldo

Vieira, Líder do Governo na Câmara Municipal; Deputado Nelson Leite, nosso colega

de  Assembleia,  colega de meu pai;  oliveirenses  aqui  presentes  e  todos  que nos

acompanham pela TV Assembleia, boa noite.

O calendário marcava o dia 19/9/1861 quando, na Imperial Cidade de Ouro Preto, o

Conselheiro Vicente Pires da Motta, Presidente da então Província de Minas Gerais,

assinou a Carta de Lei nº 1.102, elevando à categoria de cidade a Vila de Oliveira. Diz

o artigo único dessa Carta de Lei: “A Vila de Oliveira, pertencente à Comarca do Rio

das  Mortes,  fica  elevada  à  categoria  de  cidade;  revogadas  as  disposições  em

contrário.  Mando,  portanto,  a  todas  as  autoridades  a  quem  o  conhecimento  e

execução  da  referida  lei  pertencer  que  a  cumpram  e  a  façam  cumprir,  tão

inteiramente  como nela  se  contém.  O Secretário  desta  Província  a faça imprimir,

publicar e correr”.

O comando, com seu teor absoluto e inequívoco, encontrou repercussão da mesma

sorte, e isso não apenas em nível do Estado, com o reconhecimento da autonomia do

novo ente federado, mas especialmente junto ao concerto dos demais Municípios e

povoações circunvizinhas, que reconheciam em Oliveira sua distinta e firme vocação

para  manter-se à  frente  de  seu destino,  ser  protagonista  de  sua própria  história,

consolidar-se  como  referência  regional  e  seguir  construindo  para  seu  povo  um

cotidiano de paz e prosperidade.

Na  verdade,  exarado  nos  salões  do  palácio  da  Presidência  da  Província,  na

Imperial  Cidade  de  Ouro  Preto,  aquele  comando  não  se  dava  por  acaso  nem

arriscava um palpite temerário na sorte de Oliveira. Muito ao contrário, ele resultava

da condição de autossuficiência que a antiga vila conseguira alcançar, condição essa
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que, por sua vez, há muito suplantara os limites modestos em que era aprisionada

como freguesia desde o remoto ano de 1832.

De fato, se retrocedemos no tempo em direção ao embrião daquela que, em 1861,

era  alçada  à  condição  de  cidade,  hoje  Município,  vamos  encontrar  um  pequeno

arraial,  um povoado,  um aglomerado de moradias,  formado desde o século XVIII,

quando  os  bandeirantes  se  aventuravam  pelas  terras  montanhosas  de  Minas.  À

região de Oliveira chegavam não mais os  que se arriscavam pelo brilho do ouro,

como os que tinham chegado antes a Mariana e a Ouro Preto. À região de Oliveira

chegavam os que abriam campos para a agricultura e a pecuária e também os que se

dirigiam às terras de Goiás, então um novo eldorado. Aquele aglomerado de moradias

ficava em ponto estratégico. De um lado, oferecia os cobiçados campos para os bois

e as plantações; de outro, facilitava a arrancada em direção aos sertões goianos.

A localização do povoado tornou-o ponto de passagem obrigatória de boiadas e

tropas.  Manhãs  e  noites  assistiam  ao  desfile  de  comboios  de  escravos  e  de

cargueiros abarrotados de mercadorias. E, quando eclodiu a temporada de assaltos e

assassinatos, à espreita dos aventureiros que avançavam pela picada de Goiás, o

arraial foi sede dos esforços que contiveram os quilombolas e as quadrilhas. Com

tudo isso,  o  pequeno aglomerado era,  em  pouco,  um  ponto  de  confluência,  uma

referência política e econômica em nível regional.

Esse desempenho não passou despercebido ao Império. E foi em consequência

dele  que,  em 1832,  a Regência,  em nome do Imperador  Dom Pedro II,  editou o

decreto que elevou à categoria de paróquia, isto é, a freguesia, a Distrito, o então

Curato de Nossa Senhora da Oliveira. Em decorrência disso, daquele aglomerado de

moradias  nasceu  para  o  mundo  jurídico  e  passou  a  compor  o  mapa  político  da

Província de Minas Gerais.

Pouca  foi,  no  entanto,  a  demora  nesse  estágio  inicial.  Com  a  importância

socioeconômica sempre em  crescimento,  a  paróquia  foi  elevada  a  vila  sete  anos

depois. Em 1839, o Presidente da Província, Conselheiro Bernardo Jacinto da Veiga,

assinou no Palácio do Governo, na Imperial Cidade de Ouro Preto, a Carta de Lei n°

134, elevando à categoria de vila a antiga Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira. E

a  nova  vila  repetiu,  poucos  anos  depois,  a  história  da  paróquia:  sempre  em
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crescimento, passou a reclamar a condição de cidade, a requerer autonomia. E foi

então, conforme já mencionado, que se editou a Lei n° 1.102, cujos 150 anos se

comemoram no próximo dia 19,  data que lembramos hoje,  de forma especial,  na

solenidade desta noite, nesta Casa em que simbolicamente encontram-se reunidos

Minas e os mineiros.

Todo esse retrospecto eu o fiz instado pela necessidade de evidenciar a vocação

que Oliveira manifestou desde sempre para figurar como polo regional e como centro

catalisador  dos  movimentos  das  aglomerações  urbanas  de  seu  entorno.  Oliveira

definiu-se  historicamente  como  ponto  de  convergência.  E,  uma  vez  alcançada  a

condição de Município, outra coisa não fez senão consolidar sua vocação original:

Oliveira  seguiu  adiante,  mantendo  reunido  seu  povo,  realçando  sua  identidade  e

aglutinando em torno de si  as  comunidades vizinhas.  Foi  assim  que aquela terra

propiciou  a  um  de  seus  filhos,  Carlos  Chagas,  alcançar  projeção  nacional  e

internacional em razão de seu trabalho como médico, sanitarista, bacteriologista e

pesquisador.

Os bons princípios da gente oliveirense fizeram florescer no então jovem estudante,

nascido em 1878, a sua acentuada vocação para o trabalho, de tal forma que ele

legou não apenas a sua comunidade original, mas a toda a humanidade, um dos mais

incríveis  progressos na  ciência médica a que um profissional  jamais  pôde chegar

sozinho.  Nas quatro vezes em que foi indicado ao Prêmio Nobel na Europa e no

momento em que foi aclamado doutor “honoris causa” nos Estados Unidos, Oliveira

foi premiada também, seu povo encheu-se de orgulho, fortaleceu-se mais uma vez a

identidade regional.

Da mesma forma, sempre gravitando em torno de uma identidade própria, a cidade

assistiu em 1887 ao lançamento da “Gazeta de Oliveira”, logo a seguir “Gazeta de

Minas”, um periódico cuja importância não se limita ao registro histórico de que tenha

sido o primeiro da Província de Minas Gerais.  A par desse fato,  a importância do

periódico  veio  da  consistência  que  adquiriu:  reuniu  colaboradores  de  renome,

espelhou a vida da comunidade e da província, tratou de forma imparcial todos os

temas,  alcançou penetração até  na  Capital  do  Império,  atravessou um século  de

circulação ininterrupta. Entrado o século XXI, o periódico que liga três séculos segue
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incólume,  modernizando-se  conforme  requerem  as  mídias  atuais,  de  forma  a

continuar  a oferecer  a leitura imparcial  dos  fatos  e a apurada crônica da  história

regional.

Por razões assemelhadas aquela terra, agora dando vazão à face da alegria de seu

povo, criou um carnaval único e inigualável, o Cai n´Água. Se em tempos antigos o

Cai n´Água serviu apenas para o entretenimento dos oliveirenses nos dias de folia,

hoje  o  evento  assinala  a  cor  local  num  mundo  ameaçado de  mesmerizar-se  em

decorrência da globalização. Não há como mencionar o carnaval oliveirense sem que

nos  venha a  imagem  de Maurício  Almeida Sardinha,  o  Mauricinho ou  Mau  Mau,

criador  do  bloco  Pelo  Amor  de  Deus,  sua  irreverência  e  seu  grito  “Sabará

horrorossaa”, verdadeira convocação à alegria. Tendo à frente hoje a Cat Caneta, o

bloco  consolidou-se  na  originalidade  do  momo  da  cidade.  Possivelmente  mais

importantes agora que na data de suas origens, o Cai n´Água e o Pelo Amor de Deus

seguem arrastando multidões e convocando pessoas de muito longe para a todos

congregar  em  torno  de  um  jeito  próprio  de  festejar  a  alegria,  a  descontração,  a

brincadeira, a felicidade e a vida.

Foi assim também que aquela terra de tantos traços próprios viu nascer, no início

do século, dois homens, que dariam a seu povo motivo de grande orgulho. O primeiro

deles  é  Paulo  Pinheiro  Chagas,  nascido  em  1906.  Diplomou-se  em  medicina  e

posteriormente  em  direito.  Depois  de  exercer  intensa  atividade  clínica  em  Belo

Horizonte, elegeu-se Deputado na Assembleia Constituinte Estadual de Minas Gerais

e permaneceu nesta Casa até 1937, quando se instalou no País o regime do Estado

Novo. Signatário do Manifesto dos Mineiros, em 1943, persistiu intransigentemente na

luta  pela  liberdade  e  pela  democracia,  vindo  a  integrar  a  Assembleia  Nacional

Constituinte  em  1946.  Foi  Secretário  em  Minas,  Deputado  Federal  por  vários

mandatos e ainda Ministro no governo João Goulart. O segundo nome, no início do

século em Oliveira, é o de Eliseu Resende. Nascido em 1929, formou-se engenheiro,

obteve os graus de mestre e de doutor, distinguiu-se como pesquisador na área de

engenharia nuclear, tornou-se especialista em transportes e enobreceu o cargo de

Diretor-Geral  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  em  nível  regional  e

nacional. Exerceu posteriormente o cargo de Ministro de Transportes e os mandatos
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de Deputado e de Senador, a todos tendo honrado com competência e probidade,

constituindo-se exemplo perene de dignidade e fidalguia no trato da coisa pública.

Foi  assim  ainda  que  Oliveira,  traduzindo  também  a  religiosidade  de  seu  povo,

ofereceu espaço para a criação de uma diocese própria. A cidade que, já em 1813,

manifestava seu forte matiz religioso em belíssimas festas do Rosário e da Semana

Santa, tornou-se em 1941, por força de bula de autoria do Papa Pio XII, sede da

Diocese de Oliveira.  A nova diocese abrigava e continua abrigando 24 paróquias

distribuídas entre os Municípios de Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Carmo da

Mata, Carmópolis de Minas, Cana Verde, Candeias, Cristais, Desterro de Entre-Rios,

Itaguara, Macaia, Mercês de Água Limpa, Morro do Ferro, Passa-Tempo, Perdões,

Piracema, Ribeirão Vermelho,  Santana do Jacaré,  Santo Antônio  do Amparo,  São

Francisco e São Tiago.

Mais uma vez, a Oliveira de população trabalhadora, de grandes personalidades

nas ciências e na política, de traços culturais marcados e muito próprios, mostrava-se

capaz de abrigar referência centralizadora, validando a sua vocação como polo para

toda uma vasta região.

E assim veio Oliveira avançando pelo século XX e adentrando o século XXI, quando

entregou sua administração ao dinâmico e sonhador Prefeito Ronaldo Resende. Sob

sua  batuta,  o  Município  adquiriu  novo  estágio  de  florescimento.  Dando  arrojado

seguimento ao trabalho feito pelos administradores que o precederam e pelo povo

ordeiro e dedicado de Oliveira, Ronaldo Resende comemora com seu povo a cidade

que, aos 150 anos de emancipação, dispõe de excelente infraestrutura urbana e de

um eficiente sistema de serviços públicos.

A quem  chega não escapa a  constatação  de que Oliveira  é  uma cidade muito

bonita,  com praças floridas e belas  igrejas,  onde 100% da população usufrui  dos

serviços de água tratada, esgoto e energia.

Na educação, Oliveira oferece escolas para todas as crianças e jovens, desde o

ensino  infantil  ao  técnico  e  ao  superior,  passando,  aliás,  pelo  primeiro  curso  de

empreendedorismo de Minas e pelo primeiro pré-vestibular no Estado, oferecido em

convênio com a Prefeitura ao preço simbólico de R$25,00 por mês.

Na área da saúde, um bem-equipado pronto-atendimento municipal, 11 unidades do
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Programa de Saúde da Família, um centro de especialidade odontológica, um centro

de atenção psicossocial  e  um centro  de  atenção à criança  e  à  mulher  garantem

assistência a todo cidadão.

Na  área  de  assistência  social,  iniciativas  pioneiras  como  o  Programa  de

Erradicação do Trabalho Infantil se somam ao Centro de Referência da Infância e da

Adolescência e aos Centros de Referência de Assistência Social - Cras.

E,  finalmente,  no  tocante  à  economia,  a  par  dos  investimentos  tradicionais  em

agricultura  e  pecuária,  Oliveira  avança  pelo  setor  industrial  e  de  serviços,  tendo

incorporado a empresas pioneiras no Município, como a fábrica de balas, as recém-

chegadas Clin Off do Brasil, Kromberg e Schubert e a mineradora Rede Gusal, que

trouxeram consigo mais de 2 mil novos empregos.

Não sem razão o dinâmico Prefeito  afirma que “enquanto o mundo se encolhe,

Oliveira se destaca pelas oportunidades, empregos e qualidade de vida”. Mistura de

passado e de presente, destino inescusável de futuro, registrou-a recentemente em

feliz trabalho o jovem fotógrafo Sidney de Almeida, que inseriu simbolicamente sua

terra entre as mais belas paisagens mineiras. É essa a Oliveira que saúdo junto com

seu povo e seu Prefeito, é essa a cidade fiel a sua vocação para o trabalho e para a

centralização regional, é esse o lugar de paz e prosperidade prenunciado nas vozes

do passado: Oliveira é um grande sonho realizado com felicidade no presente.

É com a alegria resultante dessa feliz constatação que eu cumprimento, em nome

do povo de Minas, o Prefeito Ronaldo Resende, as demais autoridades do Município

e toda a comunidade oliveirense. Terra que me é particularmente muito cara, terra

que  me  toca  especialmente  o  coração,  Oliveira  me  assegura  em  seu

sesquicentenário que saberá levar  adiante sua vocação e sua história  e fará das

celebrações  desta  semana  a  porta  de  passagem  para  dias  sempre  maiores  em

benefício de seu povo, das populações vizinhas e de todos os mineiros.

Por estar certo disso, por saber que sobre o alicerce sólido de seu passado Oliveira

seguirá vivendo com dignidade o seu presente e construindo com brilhantismo o seu

futuro, finalizo esta minha fala com um oferecimento simbólico à cidade. Tenho em

mãos a cópia impressa e digital dos originais da certidão do nascimento de Oliveira

para o mundo político. Ela é constituída por três documentos preciosos: primeiro, o
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decreto imperial assinado em 1832, no Rio de Janeiro, pelo Regente Diogo Antônio

Feijó em nome do Imperador D. Pedro II, reconhecendo o Curato de Oliveira como

paróquia; a seguir, a Carta de Lei n° 134, assinada  em 1839, em Ouro Preto, pelo

Conselheiro Bernardo Jacintho da Veiga, Presidente da Província de Minas Gerais,

dando à localidade o “status” de vila; e, finalmente, a Carta de Lei n° 1.102, assinada

em 1861, em Ouro Preto, por Vicente Pires da Motta, então Presidente da Província

de Minas Gerais. Esta cópia fac-similar, que retrata inclusive a ortografia da época e

contém vestígios da passagem do tempo, foi extraída das publicações tipográficas

originais  e  também dos  livros  manuscritos  a  que cabia  guardar  naquela  época o

primeiro registro das leis.  Entrego esta cópia, este registro histórico à comunidade

oliveirense. Convido o Prefeito Ronaldo Resende a comparecer a esta tribuna para

recebê-la.

- Procede-se à entrega de pasta com documentos.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Ao  entregar  estes  fac-símiles  a  V.  Exa.,  Sr.

Prefeito, faço deles a carta de meu particular afeto ao povo da cidade, de meu apreço

por sua história e de minha confiança nos dias por vir na grata terra de Oliveira. Meus

agradecimentos a todos. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  representando  o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.

Ronaldo  Resende,  Prefeito  Municipal  de  Oliveira,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Oliveira, terra natal do

grande cientista e sanitarista Carlos Chagas, orgulha-se de ser conhecida como uma

cidade de excelente infraestrutura urbana e um celeiro inestimável de cultura e arte,

construído  durante  mais  de  dois  séculos.  Desde  o  início  do  povoado,  numa rica

história  que  remonta  ao  século  XVI,  o  Município  se  distingue  também  pela  sua

privilegiada localização geográfica, o que o faz uma importante zona de confluência

política  e  econômica.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas Gerais,  reconhecendo o



1023
____________________________________________________________________________

valor da cidade de Oliveira para o Estado, presta a ela justa homenagem pelos 150

anos de emancipação política”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Prefeito Ronaldo Resende

Boa  noite  a  todos.  Exmo.  Sr.  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  nesta  noite

representa o Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e autor desta homenagem aos

150 anos da nossa Oliveira;  caro  Vice-Prefeito  Nalton Moreira;  Vereador  Geraldo

Vieira,  meu  amigo  e  Líder  do  Governo  na  Câmara  Municipal,  em  cuja  pessoa

aproveito para cumprimentar  a Vereadora Jaqueline  e o Vereador  Ferrugem, meu

padrinho; Deputado Federal  Mauro Lopes e meu caro amigo ex-Deputado Nelson

Leite,  que  em  Oliveira  divide  comigo  o  título  de  loucura;  primeiro,  gostaria  de

agradecer a presença de vocês nesta festa tão importante para marcar os 150 anos

de  Oliveira.  Gostaria  de  agradecer  aos  assessores  e  Secretários  que  aqui  se

encontram e,  de maneira muito  especial,  a  juventude de Oliveira,  que nos deu a

honra de vir a Belo Horizonte.

Meu prezado Deputado Sávio  Souza Cruz,  Oliveira  é filha de um grande amor.

Ainda na Província de Brumado, houve um desentendimento entre dois irmãos, que

se apaixonaram pela mesma mulher. O irmão mais novo, que entendeu ser direito do

irmão mais velho ficar com a mulher amada, vendeu as suas posses e partiu. Chegou

à picada de Goiás, hoje nossa Oliveira, e ali construiu uma pousada para abrigar os

bandeirantes  e  aqueles  que  buscavam  ouro  no  solo  sagrado  de  Goiás.  Tempos

depois,  casou-se  com  D.  Maria  de  Oliveira.  Passado algum  tempo,  esse homem

morreu, e D. Maria de Oliveira assumiu o negócio. O lugar passou a ser conhecido,

então, como a Pousada da D. Maria de Oliveira e, mais tarde, Oliveira.

Diferentemente  de  todas  as  cidades  de Minas  Gerais,  Oliveira  não  teve  o  seu

surgimento  baseado  no  ouro  ou  na  gema  preciosa.  Oliveira  foi  erguida  em  sua

encruzilhada, em sua localização geográfica privilegiada de antes e de hoje.

Deputado Sávio Souza Cruz, ao longo desses 150 anos, todo um povo mobilizou-se

para que hoje houvesse uma cidade de que tanto orgulhamos, que é a Oliveira do

emprego, a Oliveira da assistência social e da saúde, a Oliveira 100% água e 100%

de recolhimento de esgoto e, em dezembro agora, a Oliveira 100% pavimentada.
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É muito difícil uma cidade do porte de Oliveira ter uma infraestrutura urbana como

temos. Mas isso, caro Deputado Sávio Souza Cruz, foi fruto do trabalho de gerações

e gerações. Foram as mãos do povo de Oliveira, foram as mãos dos Prefeitos de

Oliveira - faço aqui uma homenagem aos Prefeitos de Oliveira nos últimos 50 anos -,

do Cel. Chichico Campos, Prefeito quando Oliveira fazia 100 anos; de Wander Assis;

de Salatiel Fernão Lobato, por duas vezes; de João Haddad; de Dr. Efigênio Salgado

dos Santos, o maior sanitarista da história de Oliveira; de Paulo Resende; de Emir

Haddad Filho, que foi Deputado nesta Casa; de Ném do Beijo; e de Zé Orlando, por

duas  vezes;  e  agora,  também  por  duas  vezes,  conosco,  comigo  e  o  Naldo,  na

Prefeitura Municipal. Foi esse somatório de forças que nos proporcionou hoje termos

a Oliveira que tanto amamos.

Nesta  hora,  Sr.  Presidente,  aqui  da  tribuna  desta  egrégia  e  augusta  Casa

Legislativa, gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa o incansável trabalho

de V. Exa. para com Oliveira, da mesma forma que o Deputado Federal Mauro Lopes,

dois Deputados votados em Oliveira que deveriam servir de exemplo não só para

esse Município, mas para Minas Gerais, como os Deputados que têm respeito pelo

voto, que não são Copa do Mundo, que não vão ao Município só para pegar o voto e

somem.  Não.  Os  dois  estão  lá  presentes,  com  obras,  com  emendas,  mas

principalmente estão presentes nas obras do coração, nas obras da alma, porque

gostam de Oliveira, não veem Oliveira como mercadoria eleitoral, não veem Oliveira

como  números  de  votos.  Então,  o  exemplo  desses  dois  Deputados  deveria  ser

seguido por todos os Deputados desta Casa e por todos os Deputados da Câmara

Federal.

Sr. Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, este momento é de emoção singular,

porque,  somado  aos  150  anos  de  Oliveira,  emblematicamente,  apesar  de  não

parecer, também fiz 50 anos este ano. Nasci no centenário de Oliveira. E para mim,

para minha geração, é muito importante o que estamos vendo acontecer em Oliveira.

Quebraram-se alguns paradigmas, como o de que Oliveira estava condenada a não

crescer.

Para a juventude que está aqui eu gostaria de lembrar alguns detalhes. Em 1961,

Oliveira era conhecida como a Princesinha do Oeste. Era a cidade que mais crescia.
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Naquela época, em 1961, em nossa Santa Casa de Misericórdia fazíamos cirurgia de

crânio. Deputado Sávio Souza Cruz, em 1961, no nosso centenário, tínhamos os dois

melhores educandários  do Brasil,  que eram o Pinheiro Campos e o internato das

irmãs.

É muito rica a história de nossa terra. Fomos a primeira cidade de Minas Gerais a

ter iluminação própria. Temos segundo grau desde 1902. Hoje, graças a Deus, além

do segundo grau, temos a Feol, que nos honra, e o Ifet, antigo Cefet. Fecha-se um

círculo virtuoso. Os cientistas entendem que Oliveira encontra-se, neste momento,

em um núcleo urbano emergente, quando a cidade sai de pequena para caminhar

para uma cidade média.

Deputado, este pode ser o momento mais delicado da história de Oliveira, porque

voltar a ser cidade pequena é muito fácil, mas caminhar para ser cidade grande ou

média  requer  esforço  altíssimo  de  todos  os  atores,  de  toda  a  sociedade  civil

organizada  e,  principalmente,  caro  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  caro  Deputado

Federal Mauro Lopes, exige de nós, homens públicos, que nesse dia 19 de setembro

possamos dar o presente que Oliveira mais espera, que é uma grande união política

em favor do progresso e do desenvolvimento de Oliveira.

Deputado, sobre as nossas costas está toda uma juventude, e parte dela está aqui

representada, que precisa ficar em Oliveira, não quer ser expulsa de Oliveira, como

minha juventude foi. Fui Presidente da União Estudantil de Oliveira ainda muito novo.

Costumava usar uma frase que vou repetir agora. Eu dizia que o lugar mais triste de

Oliveira era a rodoviária. Por ali perdíamos todos os dias o nosso maior tesouro, a

nossa juventude, que era obrigada a ir embora. Aí a cidade envelhecia rápido, pois

não tinha como se oxigenar sem a juventude. Por isso vivemos anos e anos e anos

de estagnação. Hoje invertemos o processo, estamos vivendo um momento de volta

para casa, de volta a Oliveira.

Sr. Presidente, meu caro amigo Deputado Sávio Souza Cruz, o emprego é algo tão

pujante em Oliveira que estamos importando mão de obra de São Francisco e de

Carmo da  Mata.  Em  menos  de  dois  anos  a  Kromberg  &  Shubert  já  gera  1.500

empregos diretos, talvez a melhor obra que temos feito ao longo desses seis anos e

meio de mandato.
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Quero-lhe agradecer e dizer que V. Exa. dispõe de simpatia em nossa terra. Aqui,

publicamente, ao lado do meu Vice-Prefeito, Nalton Moreira, de meus assessores,

Secretários e Diretores, quero levar a V. Exa. o nosso agradecimento por tudo que o

senhor tem feito por Oliveira, pelas verbas que tem enviado a Oliveira, pelo apoio

amigo que nos tem prestado.  De igual  forma, agradecemos ao Deputado Federal

Mauro Lopes, sempre muito presente. É a primeira vez que foi votado em Oliveira e

fez muito.

Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  por  essa  rara  sessão  que,  com  certeza,  ficará

gravada no coração de cada oliveirense. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a uma apresentação musical do

Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da PMMG, que interpretará as seguintes

músicas: “Jesus, alegria dos Homens”, de Johann Sebastian Bach; “Bola de meia,

bola  de  gude”,  de  Mílton  Nascimento  e  Fernando  Brant;  e  “La  Cumparsita”,  de

Gerardo Rodríguez.

- Procede-se à apresentação musical.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  representando  o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Sr. Presidente

S. Exa. o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia, manda a seguinte

mensagem ao povo de Oliveira. (- Lê:)

“Uma das mais tradicionais cidades de Minas Gerais, Oliveira dispõe de inúmeros

motivos  para  comemorar  seus  150  anos  de  elevação  a  Município.  Sua  história,

contudo, remonta a muitos anos e muitas décadas antes do dia 19/9/1861, marco de

sua emancipação política, pois foi um florescente arraial na colônia e uma próspera

vila no Império. Inicialmente ponto estratégico para o desbravamento de Goiás, com

suas terras servindo de abrigo e pouso aos que se aventuravam no caminho para

aquela Província, sempre se destacou como local de apoio para tropeiros e viajantes,

gerando riqueza pela troca de mercadorias. Sem ter sido um local de mineração, o

antigo arraial pertencente à Vila de São José do Rio das Mortes, a atual Tiradentes,

abastecia os exploradores de ouro com sua agricultura e sua pecuária.
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Essa vocação agrícola ainda persiste no leite e no café que produz,  ao mesmo

tempo em que se industrializa e se mantém, com seus 40 mil habitantes, entre os

Municípios mais importantes do Centro-Oeste de Minas.

Suas construções, mesclando prédios antigos e tradicionais aos imóveis modernos,

entre as quais se destaca a belíssima catedral, são uma síntese arquitetônica não só

da história local como da história de Minas Gerais, testemunha que tem sido de um

progresso que nunca se perdeu de suas raízes.

Com tantos filhos ilustres, um deles se sobressai por seu valor no âmbito da ciência

e da medicina. Tão poucas são as cidades que podem ostentar orgulho semelhante à

da terra natal de Carlos Chagas, exemplo de brasileiro dedicado a uma grande causa

sanitária e social, pelo sucesso no definitivo combate a uma terrível endemia.

Espelho também do Brasil, um país de imigrantes, a cidade é devedora da labuta

dos  escravos  africanos,  da  contribuição  advinda  dos  portugueses  e  também  dos

italianos, sírios e libaneses, que trouxeram a força de seu trabalho e de seus hábitos

culturais para conformar a sociedade atual de Oliveira.

Com seu passado de ricas e únicas tradições, um presente pujante e um futuro que

já se anuncia,  Oliveira vem consolidando seu importante papel  no Estado.  Novos

capítulos se somarão a esta trajetória de Município cheio de oportunidades, que tem

hoje, no comando de seu destino, o insigne Prefeito Ronaldo Resende. A história que

hoje celebramos demonstra a força e o valor dos sonhos de inúmeras gerações, que,

por  seu esforço comum, construíram a cidade que é um exemplo permanente de

dinamismo.

Parabéns  pelos  seus  150  anos,  Oliveira!  Que  a  luz  de  sua  presença  continue

brilhando com a intensidade de sempre no mapa de Minas Gerais! Muito obrigado”.

No  momento  do  encerramento,  quero  utilizar  da  prerrogativa  de  estar  na

Presidência,  Sr.  Prefeito,  Deputado  Mauro  Lopes,  Deputado Nelson  Leite;  Nalton,

Vice-Prefeito de Oliveira, para lembrar que nós, que hoje representamos Oliveira na

Assembleia, temos a presença dos Vereadores Ferrugem, Jaqueline e Geraldo Vieira,

que hoje a representam na Câmara Municipal. O Deputado Mauro Lopes representa

Oliveira na Câmara Federal. Homenageio aqueles que já representaram Oliveira na

Câmara Municipal na pessoa do saudoso Vereador Ananias Tucano, que nos deixou
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há quase um ano. Homenageio aqueles que, no passado, nos representaram nesta

Casa, na pessoa do ex-Deputado Emílio Haddad Filho. Homenageio aqueles que, no

passado,  representaram  Oliveira  na  Câmara  Federal,  na  pessoa  do  ex-Deputado

José Aldo.

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 19, às 20h30min,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/8/2011

Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Gustavo Valadares e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Celinho do

Sinttrocel, por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado 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 ofício da Comissão Regional de

Transporte  de  Trânsito  e  do  Movimento  de  Luta  pela  Moradia,  revindicando  à

BHTRANS  e  ao  Sindicato  das  Empresas  de  Transporte  de  Passageiros  de  Belo

Horizonte - SETRABH - melhorias nas linhas dos ônibus que mencionam. 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

855/2011, no 1º turno, é convertido em diligência à Subsecretaria de Transporte da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Púlicas, atendendo a requerimento do

relator, Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições
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que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  1.390/2011.  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 Adalclever Lopes em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública com técnicos do Executivo para  realizar  o

monitoramento do PPAG-2088-2011. 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, 13 de setembro de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  –  Gustavo  Valadares  –  Celinho  do  Sinttrocel  –

Anselmo José Domingos.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/9/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e Sávio  Souza Cruz,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

125 e 1.021/2011, no 1º turno, e 266/2011, em turno único (Deputado Célio Moreira);

276/2011, no 1º turno (Deputado Duarte Bechir); e 769/2011, no 1º turno (Deputado

Sávio Souza Cruz). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira (3) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o atual Sistema

de Abastecimento Público de Água Rio Manso e a relação da Copasa-MG com os

Municípios de Rio Manso e Brumadinho; seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para realizar
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estudos com vistas à criação do Parque Estadual da Pampulha, no Município de Belo

Horizonte, e do Museu da Água e do Meio Ambiente, a ser implantado no interior

dessa unidade de conservação; e seja realizada reunião de audiência pública para

debater questões relativas ao impacto no Estado da transposição do Rio Paraíba do

Sul para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo; Paulo Guedes (2) em

que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  operação

Corcel Negro II, realizada conjuntamente pelo Ibama e pelos Ministérios Públicos dos

Estados de Minas Gerais e Bahia; e seja realizada reunião de audiência pública no

Município  de  Montes  Claros  para  debater  o  impacto  ambiental  causado  com  a

construção de um condomínio residencial na Serra do Mel pelas empresas Patrimar e

Caparaó em área de preservação ambiental, bem como o impacto ambiental causado

pela transferência do lixão de Montes Claros para a região de Mimoso, que possui

três  afluentes  do  Rio  Verde  Grande;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  -  Copam  -  pedido  de

providências para rever a Deliberação Normativa Copam nº 12, de 1994, que dispõe

sobre a convocação e realização de audiências públicas, com o objetivo de garantir a

efetiva  participação popular  por  meio  de ampla publicidade à  convocação dessas

audiências; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater os impactos ambientais nos Municípios de Sarzedo e Betim em

consequência  das  atividades  desenvolvidas  no  beneficiamento  de  subproduto

siderúrgico  utilizado  como matéria-prima,  a  lama  de  aciaria,  pela  empresa TRL -

Tratamento  de  Resíduos  Ltda.;  e  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Além  Paraíba  para  debater  a

transposição do Rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira, do Estado de São

Paulo, em face dos possíveis impactos ambientais e sociais que poderá acarretar. Em

seguida,  são  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

atual  situação da Serra da Moeda, em virtude das constantes queimadas; e Célio

Moreira (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município

de São Joaquim de Bicas para debater a implantação da Estação de Tratamento de

Esgoto - ETE - na localidade; e seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Copam pedido de providências para

que  se  manifestem  sobre  os  questionamentos  relativos  aos  empreendimentos

minerários de responsabilidade da empresa Vale S.A. no Distrito de Casa Branca, no

Município de Brumadinho. 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 setembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Sávio Souza Cruz – Gustavo Corrêa.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/9/2011

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

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

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Andrea Mismotto Carelli,

Promotora  de  Justiça  e  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude  do  Estado  de  Minas  Gerais,

encaminhando o levantamento realizado por esse órgão, no primeiro semestre de

2011, sobre a situação de medidas socioeducativas no Estado; e dos Srs. Rogério

Bernardes Coelho e Evaldo Luiz de Almeida, Presidente e Vice-Presidente da Câmara

Municipal  de  Araguari,  respectivamente,  encaminhando  convite  para  que  esta

Comissão participe de audiência pública sobre a implantação do projeto Aliança pela

Vida no Município. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

211/2011  (Deputada  Maria  Tereza  Lara)  e  1.347/2011  (Deputado  Cássio  Soares),

ambos no 1º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em
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que solicita seja realizada audiência pública no Município de Patrocínio para discutir

questões de segurança pública na região, tendo em vista denúncias de aumento da

criminalidade, especialmente na área rural;  da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues  (4)  em que  solicitam  seja  realizada

reunião com convidados para apresentar o projeto Leitura Liberta, desenvolvido com

presos do Município de Formiga, que tem por objetivo afastá-los da ociosidade; seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

verificar as condições de iluminação e a possível melhora desse serviço, bem como a

manutenção da limpeza e capina no entorno da Escola Municipal Professor Edgar da

Matta Machado, com o objetivo de melhorar a segurança local; seja encaminhado à

Cemig pedido de providências para verificar as condições da iluminação e a possível

melhora desse serviço no entorno da referida Escola, com o objetivo de melhorar a

segurança  local;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para reforçar a força-tarefa criada para o combate à criminalidade no

Município  de  Betim  e  conter  a  violência  no  entorno  das  escolas.  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 setembro de 2011.

João Leite, Presidente – Cássio Soares – Maria Tereza Lara.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

6/9/2011

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  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 Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte
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correspondência: do Presidente da Comissão de Cultura, Deputado Elismar Prado,

convidando a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude a participar de reunião de

audiência  pública,  a  ser  realizada  no  Plenarinho I  desta  Casa,  em  14/9/2011,  às

14h30min, com a finalidade de realizar o monitoramento do PPAG-2008/2011, e do

Presidente  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,

Deputado Tenente Lúcio, convidando a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude a

participar de reunião de audiência pública com técnicos do Executivo, a ser realizada

no auditório desta Casa, em 15/9/2011, às 9h30min, com a finalidade de realizar o

monitoramento  do  PPAG-2008/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  58/2011  no  1º  turno  (Fabiano  Tolentino);  1.624/2011  em  turno  único

(Adelmo Carneiro Leão);  2.052 e 2066/2011 em turno único (Gustavo Perrella);  e

2.68/2011 em turno único (Tadeu Martins  Leite).  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 1.909, 1.987, 1.988, 2.039,

2.065,  2.069,  2.074  e  2.096/2011,  que  receberam  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  639,  1.612,  1.767,  1.851 e

1.942/2011.  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 Ulysses Gomes em que

solicita  realização  de  audiência  pública  desta  Comissão,  em  conjunto  com  a

Comissão de Participação Popular, no Município de Itajubá, com o objetivo de discutir

as políticas públicas de prevenção ao uso indevido de drogas e conhecer o Plano

Nacional  Integrado de Enfrentamento ao “Crack” e Outras  Drogas" e o Programa

Estadual Aliança pela Vida; e Carlin Moura em que solicita seja formulado apelo à

Prefeita  Municipal  de  Contagem,  Marília  Campos,  para  que  sejam  viabilizados

recursos para instalação de uma academia popular na Praça Marília de Dirceu, Bairro

Inconfidentes  em  Contagem.  A Presidência  recebe,  para  apreciação  posterior,  o

requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja realizada audiência
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pública conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, com a finalidade de conhecer e debater a

implantação  da Estação  Conhecimento  do  Vale  do  Jequitinhonha,  idealizada pela

Fundação  Vale,  com a  participação  das  pessoas  listadas  em  anexo.  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 setembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Tadeu Martins Leite – Fabiano Tolentino – Adelmo

Carneiro Leão.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Fred  Costa,  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Neider

Moreira, por indicação da Liderança do BPS), Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BPS), Rômulo Viegas (substituindo o

Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do BTR) e Ulysses Gomes

(substituindo o Deputado Rogério Correia, 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 Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a e comunica o

recebimento  do  ofício  da  Sra.  Marina  Gomes  de  Carvalho  Pinto,  Assessora  da

Defensoria  Pública  Geral,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011.  O

Presidente  acusa o recebimento das  seguintes  proposições,  no 1º  turno,  para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 24 e 1.997/2011)

Deputado Ivair Nogueira ); 184 e 1.955/2011 (Délio Malheiros); 333/2011 (Bonifácio

Mourão);  1.135/2011 (Fred Costa);  e  2.125/2011 (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



1035
____________________________________________________________________________

179/2011 é retirado de pauta atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião

Costa, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por  sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

170/2011(relator:  Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição);

293/2011(Relator:  Deputado  Délio  Malheiros),  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  que

apresenta;  839/2011(relator:  Deputado Fred Costa);  1.280/2011,  (relator:  Deputado

Rômulo  Viegas,  em  virtude  de  redistribuição);  e  2.125/2011,  (relator:  Deputado

Gustavo Corrêa), com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.361, 1.363 e 1.394/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento do Deputado Gustavo Corrêa em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública,  com  técnicos  do  Executivo,  para  realizar  o  monitoramento  do

PPAG-2008/2011.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,  os

requerimentos dos Deputados Rômulo Viegas em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providencias para que

seja liberado um veículo a ser utilizado pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança

e do Adolescente no Município de Dores de Campos; Rogério Correia em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

2.355/2011; Gustavo Corrêa, Duarte Bechir, Ulisses Gomes e Rômulo Viegas em que

solicitam seja encaminhada à Comissão de Ética e  Decoro  Parlamentar  as  notas

taquigráficas desta reunião para que se apure a conduta do Deputado Fred Costa,

que  compareceu  ao  Plenarinho  IV  desta  Casa  sem  traje  adequado  e,  no

encaminhamento  de  votação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011,  proferiu  palavras

ofensivas ao decoro e à dignidade desta Casa; e da Deputada Rosângela Reis em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Caratinga

para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 18/2011. 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



1036
____________________________________________________________________________

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Délio  Malheiros  –  Bonifácio  Mourão  –  Fabiano

Tolentino.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.930/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Amigos do Menor Pedralvense – Sampe –,

com sede no Município de Pedralva.

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 1.930/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Amigos  do Menor  Pedralvense  – Sampe –,  com sede no Município  de  Pedralva,

entidade  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo propiciar  ao

jovem  local,  por  meio  da  prática  de  esportes,  o  desenvolvimento  físico,  mental,

emocional e social adequado.

Com esse propósito,  a  instituição busca a integração entre  os  menores e seus

familiares,  promove  encontros,  palestras  e  conferências  sobre  temas  sociais,

ecológicos,  esportivos  e  ligados  à  saúde  e  à  higiene  e  colabora  com  entidades

assistenciais relacionadas com o bem-estar de seus assistidos.

Diante do relevante trabalho realizado pela Sampe em prol do pleno exercício da

cidadania  dos  jovens  pedralvenses,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.930/2011, em turno
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único.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.127/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

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

no Município de Pará de Minas.

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 2.127/2011 pretende declarar de utilidade pública o Guarany

Esporte Clube de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1949 com o escopo de difundir o

civismo e a cultura física.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente, além de incentivar reuniões de caráter

social e cultural.

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.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a iniciativa  de  outorgar  ao  Guarany Esporte
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Clube de Pará de Minas o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.127/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2011.

Marques Abreu, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às 10h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a

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

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

debater a atual situação dos lixões e aterros sanitários situados no Estado, a apreciar

a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  comunica  o  recebimento  de  convite  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para a reunião de audiência pública a realizar-se em

21 de setembro, às 10 horas, na Câmara Municipal  de Caratinga,  para debater a

possibilidade de municipalização de trecho da Rodovia Estadual MG-329 e a possível

invasão da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdalla pelas

obras da BR-474;  e de comunicação da Deputada Luzia Ferreira, informando sua

ausência do País no período de 6 a 13/9/2011. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Adriana Ziemer Garcia Ferreira, Coordenadora

do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública

e Resíduos Especiais - Abrelpe -, representando Carlos Roberto Vieira da Silva Filho,

Diretor Executivo da instituição; e os Srs. Francisco Pinto da Fonseca, Gerente da

Área  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos,  representando  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Paulo Sérgio

Mendes  César,  Diretor  de  Assistência  Técnica  e  de  Fomento  a  Consórcios,

representando  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana; Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Secretário  de  Estado
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Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  Alexandre  Silveira;  Luciano  Luz  Badini

Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação;  Sérgio

Moreira Martins, Assessor Ambiental, representando Ângelo José Roncalli de Freitas,

Presidente da Associação Mineira de Municípios e Prefeito Municipal de São Gonçalo

do Pará; e Antônio de Faria Lopes, Consultor do Centro Mineiro de Referência em

Resíduos,  representando  José  Aparecido  Gonçalves,  Coordenador  do  Fórum

Estadual Lixo e Cidadania e Diretor Executivo do Centro Mineiro de Referência em

Resíduos,  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

das notas taquigráficas. O Presidente recebe documento do Promotor Luciano Luz

Badini  Martins,  referente  à  nota  técnica  do  Ministério  Público  do  Estado  sobre  a

disposição  final,  ambientalmente  adequada,  dos  resíduos  sólidos  urbanos.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único,  cada um por  sua vez,  os Projetos  de Lei  nºs 967 e 1.689/2011,  que

receberam 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  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater a atual situação da Serra da Moeda, em virtude das constantes

queimadas no local;  e Célio Moreira (3)  em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública no Município de São Joaquim de Bicas para debater a implantação

da Estação de Tratamento de Esgoto -  ETE -  na localidade;  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e

ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - pedido de providências para

que  se  manifestem  sobre  os  questionamentos  relativos  aos  empreendimentos

minerários de responsabilidade da empresa Vale S.A. no Distrito de Casa Branca, no
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Município de Brumadinho; e seja realizada visita ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  obter  esclarecimentos  sobre  os

trabalhos executados pelas Indústrias Nucleares do Brasil  -  INB - no Município de

Caldas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Duarte  Bechir  e  da  Deputada  Liza

Prado.  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, 15 de setembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  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

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  da  seguinte

correspondência: ofícios do Cel. PM Herbert Fernandes Souto Silva, Corregedor da

PMMG, prestando esclarecimentos a respeito  do assunto  tratado na 12ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão e solicitando remessa das notas taquigráficas da 11ª

Reunião  Extraordinária  da  mesma  Comissão;  dos  Srs.  Fernando  Teixeira  Frota

Soares, Corregedor da Secretaria de Estado de Defesa Social, encaminhando cópia

do relatório parcial constante da Sindicância Administrativa Investigatória – SAI – nº

095/2011, instaurada por essa Casa Corregedora; Heitor Eduardo da Silva, estudante

da Faculdade Favale em Carangola, solicitando ajuda desta Comissão tendo em vista

suposta violação de direitos humanos ocorrida nesse estabelecimento de ensino; e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Cleber  Martins  Borges,  detento  da  Penitenciária

Agostinho  Oliveira  Júnior,  em  Unaí;  Orlando  Moreira  da  Silva,  Diretor  do
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Departamento Nacional  de Trânsito;  Adriano Arantes Bozola,  Promotor de Justiça;

Luiz  Fernando  Faria,  Deputado  Federal;  da  Sra.  Carmem  Silveira  de  Oliveira,

Secretária  Nacional  de  Promoção  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos;  do  Cel.  PM  Herbert  Fernandes  Souto  Silva,

Corregedor da PMMG; do Sr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, Juiz Auxiliar

da  Corregedoria-Geral  de  Justiça;  do  Cel.  PM Juarez Nazareth;  da  Sra.  Ivane S.

Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Justiça (substituta); e dos

Srs. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico (9/9/2011),

e  Kielse,  Deputado  Estadual  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Paraná

(10/9/2011).  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 2.097/2011, 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 Durval

Ângelo (10) em que solicita sejam encaminhados ao Colegiado de Corregedorias do

Sistema de Defesa Social, ao Chefe de Polícia Civil, à Corregedoria de Polícia Civil, à

Secretaria Adjunta de Defesa Social e à Ouvidoria de Polícia as notas taquigráficas

desta  reunião,  em  que  foi  ouvida  denúncia  de  irregularidades  na  apuração  das

causas  da  morte  do  então  Diretor-Geral  do  Presídio  de  Lagoa  Santa,  Diovane

Cardoso Ribeiro, e os documentos entregues por familiares da vítima, e solicita seja

encaminhado ao Colegiado de Corregedorias do Sistema de Defesa Social pedido de

providências para que realize uma reunião específica para tratar dessas denúncias,

com a convocação,  para prestarem esclarecimentos, dos responsáveis  pelo laudo

que apontou o  suicídio  como causa da morte  do  Diretor;  sejam encaminhadas à

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, ao Juiz Titular da 8ª Vara Criminal da

Comarca de Belo Horizonte e à Promotoria Criminal  com atuação no Processo nº

0024.06.223.317-6,  as  notas  taquigráficas  da  47ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão, que teve por finalidade debater denúncia de possíveis falhas no inquérito

policial e na instrução criminal referente ao processo em que figura como réu Carlos

Henrique Pereira  e outros;  seja realizado o lançamento dos livros  "Eduardo Leite
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Bacuri" e "68, a geração que queria mudar o mundo: relatos", no dia 27/9/2011, no

espaço da Assembleia Legislativa reservado à exposição do tema "Sala escura da

tortura"; a participação desta Comissão no lançamento do livro "Jornal Movimento –

uma reportagem", a realizar-se no dia 15/9/2011, na livraria Mineiriana, nesta Capital;

a  participação  desta  Comissão  no  “show”  da  cantora  Titane  em  que  será

comemorado o 63º aniversário da Declaração Universal dos Diretos Humanos, no dia

10/12/2011; seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos

sobre violação de direitos humanos de policiais militares, principalmente o direito de

petição,  e  sobre  o  desacatamento  a  convocações  feitas  por  esta  Comissão para

participação  em  audiências  públicas,  sendo  convocados  o  Comandante-Geral  da

PMMG, o Corregedor da PMMG, o Cel. PM Herbert Fernandes Souto e Silva, o Major

PM Sérvio Túlio Mariano Salazer, Subcomandante do 11º Batalhão da PMMG, o Cel.

Marco Aurélio do Valle, Comandante da 10º RPM da PMMG, o Major Ângelo Rafaelle

Russo,  da 98ª  Cia Especial  da PMMG, e o Cel.  Geraldo Henrique Guimarães da

Silva, Comandante da 12ª RPM da PMMG; sejam encaminhados à Corregedoria do

Sistema  Prisional  do  Estado  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de

providências para que sejam apuradas supostas irregularidades na administração do

presídio de Sete Lagoas,  inclusive  no que se refere  a denúncias  de ausência de

Agentes  Penitenciários  para  exercerem  o  acompanhamento  do  trabalho  realizado

pelos  professores  e  demais  profissionais  da  educação  que  atuam  na  escola

localizada nas dependências  do estabelecimento prisional;  sejam encaminhados à

Ouvidoria  Educacional  da Ouvidoria Geral  do Estado as notas taquigráficas desta

reunião  e  pedidos  de  providências  para  que  sejam  apuradas  denúncias  sobre  a

prática  de  retaliações  e  exonerações  de  diretores  e  vice-diretores  de  escolas

estaduais em razão de manifestarem apoio à greve dos profissionais de educação no

Estado; seja apurada denúncia sobre a possível dispensa injustificada e arbitrária da

professora Aureliana Cristina Barbosa Dias, que atuou como contratada na escola

localizada no presídio de Sete Lagoas, bem como sobre a prática, nessa escola, de

retaliações aos professores pela adesão à greve dos profissionais de educação no

Estado;  seja  realizada  visita  às  penitenciárias  do  Estado  a  fim  de  averiguar  as

condições de  trabalho e de segurança dos  professores e demais  profissionais  da
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educação  nas  escolas  localizadas  no  interior  desses  estabelecimentos  prisionais;

sejam encaminhados à Corregedoria do Sistema Prisional do Estado e à Ouvidoria do

Sistema  Penitenciário  do  Estado  pedidos  de  providências  a  fim  de  que  seja

disponibilizada equipe para comparecimento ao Presídio Floramar, em Divinópolis,

com  a  finalidade  se  apurarem  denúncias  sobre  proibição  do  banho  de  sol  dos

detentos; uso de toucas ninja e “spray” de pimenta como forma de intimidação dos

presos; superlotação, além de outras violações de direitos humanos no mencionado

estabelecimento prisional; sejam encaminhados à Procuradoria-Geral desta Casa as

notas taquigráficas desta reunião e documentos da Corregedoria da PMMG com os

seguintes pedidos de providências: para que promova representação ao Ministério

Público do Estado contra o Comandante-Geral da PMMG, o Corregedor da PMMG, o

Major PM Sérvio Túlio Mariano Salazer, Subcomandante do 11º Batalhão da PMMG,

o Cel. Marco Aurélio do Valle, Comandante da 10º RPM da PMMG, o Major Ângelo

Rafaelle Russo, da 98ª Cia Especial da PMMG, e o Cel. Geraldo Henrique Guimarães

da  Silva,  Comandante  da  12ª  RPM  da  PMMG,  em  face  do  cerceamento  ao

desempenho dos deveres e competências desta Comissão, quando se puniu o Cb.

Robert Martins de Barros, sob acusação de quebra de hierarquia, por exercer o seu

direito  de  petição  e  quando  se  acobertou  a  negativa  de  oficiais  militares  em

atenderem a  convocação formal  para  audiência pública;  para  que acompanhe as

eventuais providências judiciais  tomadas, considerando-se, conforme já assinalado

em  seu  Parecer  nº  5.203/2011,  o  interesse  direto  da  ALMG  na  defesa  de  suas

prerrogativas  constitucionais;  para  que  comunique  a  esta  Comissão  sobre  as

iniciativas efetivadas; Paulo Lamac em que solicita sejam encaminhadas ao Chefe da

Polícia  Civil,  ao  Ouvidor  de  Polícia  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  as  notas

taquigráficas desta reunião, na qual foram ouvidas denúncias de irregularidades na

Escola Estadual Ordem e Progresso, e seja encaminhado à Corregedoria da Polícia

Civil pedido de providências para que apure a conduta da Diretora da mesma escola,

Mariza de Oliveira Costa, que determinou restrição de entrada ao Deputado Paulo

Lamac,  em  clara  obstrução  ao  trabalho  e  às  prerrogativas  parlamentares  dos

membros do Poder Legislativo Estadual, e seja encaminhado pedido de providências

à  Ouvidoria  de  Polícia  para  que  implemente  uma ouvidoria  itinerante  na  referida
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escola. 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, 15 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

15/9/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

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

informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre suposta violação do

devido processo legal na transferência de policiais do Grupamento de Ações Táticas

Especiais  –  Gate  -  sem  a  observância  do  ato  administrativo,  bem  como  sobre

denúncias de improbidade administrativa formuladas contra o Ten.-Cel. PM Marcelo

Vladmir  Correa  e  o  Maj.  PM Ledvan Salgado Cotta.  A Presidência  interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Subten.  PM  Luiz  Gonzaga  Ribeiro,

Coordenador  da  Comissão de Cidadania  e  Direitos  Humanos  da Associação  dos

Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.

Raimundo  Nonato  Menezes  Araújo,  Presidente  dessa  entidade;  e  o  Sr.  Carlos

Frederico  Gusman  Pereira,  Procurador  desta  Casa,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

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

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

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a

presença do Deputado Elismar Prado (substituindo o Deputado Paulo  Lamac,  por

indicação da Liderança do PT). 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 Rosângela Reis em que solicita seja
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realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão do

Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  para discutir  políticas  de  prevenção à

violência  e  discriminação  contra  idosos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

15/9/2011

Às 19 horas, comparecem na Câmara Municipal de Contagem os Deputados Durval

Ângelo  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater,  com  a  presença  de

convidados, os novos eixos e diretrizes da política nacional de combate ao uso do

“crack” e outras drogas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Camila Grissi Pimenta, Defensora Pública, e os Srs. Paulo César

Funghi,  Secretário  Municipal  de Defesa Social  de  Contagem, Maurício Rangel  de

Souza,  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  de  Contagem,  Reginaldo

Lopes,  Deputado  Federal  –  PT-MG  –,  Lindomar  Gomes,  Presidente  Estadual  do

Sindicato  dos  Advogados  de  Minas  Gerais,  Wellington  Ribeiro,  Coordenador

Municipal  de Saúde Mental  de  Contagem, Hamilton Reis,  Secretário  Municipal  de

Governo de  Contagem,  Rubens  Antônio  Campos,  Presidente  da  Cooperativa  dos

Médicos  de  Contagem,  Giovanni  Alexandre  Silva,  Presidente  do  Projeto  de  Vida,

Obelino  Marques,  Vereador  à Câmara Municipal  de  Contagem, e Ivayr  Soalheiro,

Vereador à Câmara Municipal de Contagem, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Deputado Durval Ângelo, 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
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 109/2011*

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia,

projeto de lei que autoriza o não ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor,

institui meios alternativos à cobrança de crédito estadual; altera a Lei nº 15.424, de 30

de dezembro de 2004, para atribuir ao devedor o pagamento das despesas advindas

do registro de penhora, do protesto extrajudicial de sentença judicial e de certidão da

dívida ativa, e,  ainda, a estender a isenção dos emolumentos e taxa judiciária  às

autarquias  e  fundações  do  Estado;  bem  como  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975,  para  remitir  os  créditos  tributários  relativos  ao  Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Comunicação e de Transporte

Intermunicipal e Interestadual - ICMS -, devidamente inscritos em dívida ativa até 31

de agosto de 2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil

reais).

O  Estado  de  Minas  Gerais  possui,  atualmente,  102.595  (cento  e  duas  mil

quinhentas e noventa e cinco) execuções fiscais de natureza tributária em curso no

Tribunal de Justiça do Estado. Dessas, 53.530 (cinquenta e três mil, quinhentas e

trinta) estão abaixo dos R$15.000,00 (quinze mil reais).

Noutras  palavras:  52,18%  (cinquenta  e  dois  vírgula  dezoito  por  cento)  das

execuções  fiscais  em  curso  no  Estado  são  inferiores  a  R$15.000,00  (quinze  mil

reais). Estamos falando de R$303.994.330,60 (trezentos e três milhões, novecentos e

noventa e quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), ou seja, de apenas

1,12% (um vírgula doze por cento) da dívida ativa.

Outras tantas execuções fiscais referem-se à dívida ativa não tributária, oriundas
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das autarquias e fundações estaduais.

A Advocacia-Geral  do  Estado,  recentemente,  criou  4  (quatro)  grupos  matriciais

encarregados de desenvolver teses para defesa do Estado. Um deles concluiu que

uma  execução  fiscal  custa  aos  cofres  estaduais  algo  em  torno  de  R$15.000,00

(quinze mil  reais).  Num cálculo simplista  poderíamos  afirmar  que o  Estado gasta

R$15.000,00 para cobrar crédito de até R$15.000,00. Despende, do mesmo modo, de

R$15.000,00 para cobrar crédito de R$100,00 (cem reais).

Chama a atenção o fato  de  que mais  da metade dos Procuradores do Estado,

servidores administrativos da SEF e da AGE e Magistrados dedicados ao trabalho de

execução  fiscal,  força  de  trabalho  necessária  para  lidar  com  53.530  executivos

fiscais,  se voltam para o resgate  judicial  de apenas R$303.994.330,60,  valor  que

representa 1,12% da dívida ativa ajuizada. Mais curioso, ainda, é saber que, para

lidar  com  esse  valor,  o  Estado  de  Minas  Gerais  arca  com  um  custo  de

R$802.950.000,00!

É assustador saber que, para resgatar débitos de valor inferior a R$15.000,00, o

Estado despende quase três vezes mais do que resgataria. Para piorar o quadro, o

resgate conseguido, face às dificuldades de um processo judicial, é apenas de cerca

de  5%  (cinco  por  cento).  Assim,  o  Estado,  efetivamente,  gasta  mais  de

R$800.000.000,00  (oitocentos  milhões  de  reais)  para  resgatar  apenas

aproximadamente R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Há necessidade imediata de paralisação do ajuizamento de execução fiscal de valor

inferior  a  R$15.000,00.  Necessária,  ainda,  a  criação  de  formas  alternativas  de

cobrança desses créditos, tais como a inclusão do nome do devedor em qualquer

cadastro  informativo,  público  ou  privado,  de  proteção  ao  crédito  e  o  protesto

extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Esses instrumentos alternativos, econômicos e eficientes estão sendo largamente

utilizados pela União e grande número dos Estados da federação, a exemplo do Rio

de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia.

Os  resultados  do  protesto  extrajudicial  de  certidão  da  dívida  ativa,  em  termos

arrecadatórios,  são  significativos,  valendo  ressaltar,  como  exemplo,  o  caso  do

INMETRO que de 1% (um por cento) passou a resgatar 42% (quarenta e dois por
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cento)  de sua dívida ativa,  o caso do Rio de Janeiro que de 1% (um por  cento)

passou  a  resgatar  5%  (cinco  por  cento)  de  sua  dívida  ativa.  Consagração  dos

princípios da eficiência, da economicidade e da gestão fiscal responsável.

Oportuno  verificar  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  em  dois  pedidos  de

providências analisados, recomendou que “os Tribunais de Justiça deverão editar ato

normativo que regulamente a possibilidade de protesto extrajudicial de CDA por parte

da Fazenda Pública” (2009.10.00.004178-4 e 2009.10.00.004537-6).

Em suma, o protesto extrajudicial  traz  benefício  para o  Estado,  que tem à  sua

disposição  uma  forma  mais  ágil  e  menos  onerosa  de  cobrança,  realçando  a

arrecadação num modelo  de  gestão fiscal  eficiente (art.  11 da Lei  Complementar

Federal nº 105/2001); para o devedor, que suportará meio menos oneroso e gravoso

de cobranças;  para o Poder  Judiciário,  que terá  impacto  imediato  na  redução da

demanda,  ampliando  a  capacidade  de  julgamento,  na  mesma  medida  em  que

preserva a apreciação de futuras lesões decorrentes do novo modelo.

Para se chegar  a tanto,  necessária  alteração na legislação mineira,  de modo a

adaptá-la aos novos mecanismos de cobrança dos créditos públicos.

Com efeito,  necessária  a  autorização para  não  ajuizamento  de  execução  fiscal

segundo  critérios  de  economicidade,  eficiência  e  de  custos  de  administração  e

cobrança, no mesmo passo em que se permita a utilização de meios alternativos mais

adequados à persecução dos créditos segundo os princípios citados.

Como forma de se efetivar tais medidas, necessária, ainda, a modificação da Lei nº

15.424, de 30 de dezembro de 2004, de modo a se diferir e atribuir o pagamento, ao

devedor, dos valores devidos pelos protestos de sentença judicial e de certidão da

dívida ativa, bem como ampliar a hipótese de isenção de emolumentos e da Taxa de

Fiscalização Judiciária para as autarquias e fundações do Estado de Minas Gerais.

As inovações almejadas têm, num único tempo, incrementar o resgate dos créditos

estaduais e impedir o desperdício do dinheiro público que a execução judicial de valor

inferior a R$15.000,00 gera.

Para  os  créditos  de  valor  antieconômico,  utilizaríamos,  apenas,  os  meios

alternativos de cobrança, homenageando o princípio da economia e o velho adágio:

“Electra una via non datur regressus ad alteram”.
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Por essa razão, o projeto prevê, alfim, a remissão dos créditos tributários relativos

ao  ICMS,  devidamente  inscritos  em dívida  ativa  até  31  de  agosto  de  2011,  cuja

execução fiscal for igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal  remissão é necessária para impedir  o  prolongamento  das execuções fiscais

deficitárias, levando em consideração o tempo médio de duração e o custo médio de

um  executivo  fiscal  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Quanto  maior  o  tempo  de

duração do processo, maior o custo da execução fiscal.

Acreditamos  que  esse  redimensionamento  no  modelo  de  cobrança  do  crédito

estadual está em consonância com o modelo de gestão responsável perseguido para

o Estado de Minas Gerais.

Estou certo de que essa nobre Casa Legislativa reservará ao projeto de lei anexo

aquela prioridade exigida pelos mais elevados interesses de nosso Estado, pelo que

conto para ela com seu valioso exame e aprovação.

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

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Altera dispositivos das Leis nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, autoriza o não ajuizamento de execução fiscal, institui formas

alternativas de cobrança e dá outras providências.

Art. 1º - Fica autorizada a não execução judicial de crédito do Estado, de natureza

tributária  e  não  tributária,  cujo  valor  total  seja  inferior  a  limite  estabelecido  em

regulamento, observados os critérios de economicidade, eficiência administrativa e de

custos de administração e cobrança.

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado deverá utilizar formas alternativas de cobrança

dos créditos de que trata este artigo, podendo incluir o nome do devedor no Cadastro

Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas

Gerais - CADIN-MG - ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de

proteção ao crédito, bem como promover o protesto extrajudicial da certidão de dívida

ativa.

§  2º  -  O  previsto  neste artigo  não impede o  ajuizamento  de  qualquer  ação de
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cobrança determinado por ato do Advogado-Geral do Estado.

Art. 2º - Os arts. 13 e 19 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - Os valores devidos pelos registros de penhora, protesto extrajudicial de

sentença judicial e de protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa serão pagos,

ao final, pelo devedor, de acordo com os valores vigentes à época do pagamento.”

“Art.  19  -  Os  órgãos  da  administração  direta  do  Estado,  suas  autarquias  e

fundações ficam isentos do pagamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária, bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de

registro de seu interesse.”.

Art. 3º - O art. 227-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  227-A -  Ficam  remitidos  os  créditos  tributários  relativos  ao  Imposto  sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Comunicação e de Transporte

Intermunicipal e Interestadual - ICMS -, devidamente inscritos em dívida ativa até 31

de agosto de 2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil

reais),  desde  que  haja  renúncia  pelo  executado  de  honorários  e  despesas

processuais que possam onerar o Erário.”.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 110/2011*

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº 13.515, de 7 de abril

de 2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

As alterações propostas visam fazer ajustes no atual texto do Código de Defesa do

Contribuinte,  buscando  uma  melhor  conciliação  entre  os  direitos  e  garantias  do

contribuinte face às prerrogativas estatais decorrentes do Poder de Tributar atribuído
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pela Constituição da República Federativa do Brasil aos Estados Federados. Além

disso, as alterações propostas visam aperfeiçoar o controle e fiscalização exercidos

pela Administração Tributária no Estado de Minas Gerais.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

dispondo sobre alteração na Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, que visa alterar o

Código de Defesa do Contribuinte.

Tal  medida  encontra  justificativa  na  necessidade  de  se  fazer  ajustes  no  texto

vigente,  de  forma  a  não  inviabilizar  o  controle  fiscal  que  deve  ser  exercido  pelo

Estado,  indispensável  à efetividade e à  perenidade da receita  pública,  ao mesmo

tempo em que mantém os pilares que orientaram a criação do Código, quais sejam o

de consolidar em um único instrumento jurídico os direitos do contribuinte, bem como

as  obrigações  e  os  limites  de  atuação  da  Administração  Tributária,  bem  como

estabelecer  parâmetros  de  condutas  para  um  relacionamento  de  cooperação  e

respeito mútuo entre o fisco e o contribuinte.

Nesse contexto, passemos a examinar cada uma das alterações ora propostas.

No art. 12, inciso IV, a redação vigente impede que se faça a intimação do devedor

por edital publicado no Diário Oficial do Estado, o que é uma prática consagrada tanto

na esfera administrativa quanto judicial. Com a redação ora proposta, assegura-se o
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que  realmente  interessa  ao  contribuinte,  que  é  evitar  a  cobrança  vexatória  e  a

divulgação de forma depreciativa da sua condição de devedor, quando for o caso.

No parágrafo único do art.  18, promove-se a correção do dispositivo para que a

garantia do crédito tributário se faça em função do seu “montante integral”, como reza

o  Código  Tributário  Nacional,  e  não  apenas  do  valor  do  “tributo”,  o  que  poderia

resultar  em  manifesto  prejuízo  ao  erário,  em  face  dos  efeitos  da  decadência  ou

prescrição, conforme o caso.

No art. 20, incisos II e III, evita-se o subjetivismo da expressão “normas de bom

relacionamento”,  esclarecendo-se  inequivocamente  que  tais  normas  são  as

edificadas neste próprio Código, haja vista o objetivo de ser este um instrumento de

consolidação dos direitos e garantias do cidadão-contribuinte.

No  art.  21,  procura-se  também  evitar  o  excessivo  grau  de  subjetivismo  do

dispositivo vigente, de notória inspiração no Código de Defesa do Consumidor – Lei

Federal  nº  8.078,  de  11/9/1990  –,  que  rege  as  relações  de  consumo  entre

particulares, não se coadunando, portanto, com a relação jurídica tributária, que se

fundamenta no jus imperii do Estado e nos limites objetivos da legalidade estrita. Com

a  redação  proposta,  mantém-se  a  exigência  de  que  a  autoridade  administrativa,

tributária e fiscal observe fielmente os princípios fundamentais do sistema jurídico,

notadamente os derivados das limitações constitucionais do poder de tributar, sem

alargar aleatoriamente a compreensão desses princípios e propiciar  interpretações

casuísticas e ofensivas da isonomia tributária e da lealdade concorrencial.

No art. 22, inciso VI, propõe-se evitar antinomia com o art. 142 do Código Tributário

Nacional,  que prevê  o  caráter  vinculado do  lançamento  tributário  pela  autoridade

fiscal,  quando  esta  tenha  conhecimento  pleno  da  ocorrência  do  fato  gerador  da

obrigação  tributária  em  todos  os  seus  aspectos  estruturantes,  quais  sejam  os

aspectos  material,  temporal,  espacial  e  valorativo.  A  contrario  sensu,  portanto,

enquanto não tenha sido devidamente apurado e demonstrado, em sua inteireza e

plenitude,  o  fato  gerador  tributário,  é  lícito  ao  contribuinte  o  direito  à  denúncia

espontânea. É exatamente isso que a redação ora proposta busca preservar.

No inciso VII do art. 22, busca-se corrigir impropriedade técnica no dispositivo, que

impede o fisco de utilizar as presunções legalmente admitidas na legislação tributária
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– por exemplo a anomalia contábil conhecida como “estouro de caixa”, que autoriza a

presunção de saída de mercadoria sem a correspondente emissão de documento

fiscal e o arbitramento da base de cálculo no exato valor desse “estouro”. Não faz

sentido  autorizar  o  arbitramento  de  valores  somente  quando  “comprovadas  as

circunstâncias  em  relação  ao  autuado”,  ou  seja,  quando  comprovado  o  valor  da

operação tributada,  pois  neste  caso é  desnecessário  arbitrá-los,  uma vez que os

valores já são conhecidos. O que se deve evitar é que o fisco proceda a arbitramento

do valor da operação sem a observância de procedimento tecnicamente idôneo, o

que está garantido na nova redação proposta.

No inciso VIII  do art.  22,  aprimora-se a  redação sem prejuízo de seu conteúdo

material,  mantendo-se  a  coerência  com  dispositivos  equivalentes  já  previstos  na

legislação tributária, notadamente o art. 200 do Código Tributário Nacional.

A inserção do art. 22-A visa institucionalizar e dar publicidade ao modelo oficial de

carteira de identidade funcional do Auditor Fiscal da Receita Estadual, facilitando a

sua  identificação  nos  procedimentos  fiscais  relacionados  com  o  trânsito  de

mercadorias e nas diligências junto aos contribuintes.

No art. 25, com o intuito de fortalecer a entidade pública criada pelo Código, qual

seja,  a  Câmara  de  Defesa  do  Contribuinte  (CADECON),  são  incluídos  órgãos

públicos diretamente vinculados ao fato gerador do tributo da espécie “taxa” (SEMAD,

PMMG, CBMMG e DER), órgãos relacionados à função de controle (Controladoria-

Geral  e  Ouvidoria-Geral),  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais,  bem  como a  Advocacia-Geral  do  Estado,  representante  judicial  da

Fazenda Pública e profunda conhecedora dos aspectos processuais e materiais da

relação  jurídico-tributária.  Por  se  tratar  de  entidade  intimamente  afeta  à  área  de

competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  é  importante  definir  que  sua

presidência seja exercida por representante desta Casa, como forma de assegurar

institucionalmente os meios operacionais necessários ao seu efetivo funcionamento.

No art. 31, a referida alteração se faz necessária em razão de que a interpretação e

a aplicação da legislação tributária se constituem em técnicas jurídicas e a adequada

correlação  dos  princípios  de  continuidade  das  empresas  e  de  manutenção  dos

empregos se dá em relação à formulação da política tributária e não em relação às
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mencionadas técnicas.

A revogação do art. 6º visa suprimir anomalia conceitual e procedimental no que se

refere ao regime de apuração do ICMS. A recomposição de conta gráfica atua como

um mecanismo de contraste entre a escrituração e apuração do imposto efetuadas

erroneamente e a escrituração e apuração do imposto consideradas corretas. Assim,

esse mecanismo não se  presta  à  reescrituração ou à  modificação  do  registro  de

apuração do contribuinte, ou seja, o contribuinte não pode exercer retroativamente a

escrituração fiscal e o registro de apuração. Tal vedação não significa, contudo, que o

contribuinte  está  impedido  de  efetuar  denúncia  espontânea.  Com  efeito,  pela

denúncia espontânea, o contribuinte pode demonstrar o referido contraste, se livrar

de  penalidades  e  recolher  o  tributo  devido,  se  for  o  caso.  Cabe  salientar  que  a

legislação  tributária  de  outros  Estados  (São  Paulo,  por  exemplo)  não  prevê  a

recomposição de conta gráfica para demonstração deste contraste, adotando outros

instrumentos para apurá-lo. Também, o exercício do direito relativo ao creditamento

extemporâneo não depende de recomposição de conta gráfica. Cabe ressaltar que o

exercício deste direito nunca dependeu da referida recomposição, em conformidade

com a legislação tributária estadual.

A revogação do art. 14 tem por objetivo evitar a desnaturação do fundamento de

validade jurídica das taxas de serviço vinculadas a atos praticados por autoridade

administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda, previstas no item 2 da Tabela A

da  Lei  6.763,  de  26/12/1975,  especialmente  no  que  concerne  ao  seu  caráter

sinalagmático ou contraprestacional, ou seja, o recurso arrecadado com sua cobrança

não  deve ter  destinação  diversa  da  efetiva  remuneração  do serviço  prestado.  As

ações previstas no art. 13 do Código não dependem dessa fonte de recursos (20% da

arrecadação das referidas taxas).

A revogação dos §§ 2º e 3º do art. 16 faz-se necessária porque tais dispositivos

inviabilizam a concessão de benefícios ou incentivos fiscais em regime de economia

de mercado, em prejuízo dos próprios contribuintes potencialmente beneficiados ou

incentivados.  Ademais,  a  isonomia  tributária  na  concessão  desses  benefícios  ou

incentivos já está assegurada no § 1º do mesmo artigo 16.

A revogação das alíneas “c”, “d”, e “e” do inciso II do art. 28 deve-se ao seguinte:
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em relação à alínea “c”, já existe órgão paritário em pleno funcionamento há mais de

60 (sessenta) anos, com supedâneo no art. 263 da Constituição Estadual de 1989, a

quem  compete  o  julgamento  do  contencioso  administrativo-fiscal,  inclusive  das

questões concernentes aos aspectos formais  e materiais  do  Auto de Infração,  de

modo a garantir ao contribuinte o efetivo exercício do seu direito ao contraditório e à

ampla defesa; quanto à alínea “d”, a Lei de Execuções Fiscais – Lei Federal nº 6.830,

de 22/9/1980 – já prevê, em seu art. 2º, § 3º, que o controle de legalidade do ato de

inscrição do débito em dívida ativa será exercido pelo órgão competente, que no caso

do Estado de Minas Gerais é a Advocacia-Geral do Estado, consoante o disposto na

Lei  Complementar  nº  35,  de  29/12/1994,  combinado  com  o  art.  111  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da CE/1989, na redação dada pela Emenda

Constitucional  nº  56,  11/7/2003;  relativamente  à  alínea  “e”,  o  excessivo  grau  de

subjetivismo  do  que  venha  a  ser  “procedimento  de  cobrança  que  interfira  na

administração  do  estabelecimento”  torna-o  impossível  de  ser  implementado  na

prática.

Por fim, a revogação do art. 38 também é necessária, pois seu conteúdo encontra-

se  superado  por  lei  delegada  superveniente,  que  reorganizou  a  estrutura

administrativa da  Secretaria  de Estado de Fazenda,  inclusive o funcionamento do

Conselho de Contribuintes.

Na oportunidade, reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Altera a Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do

Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - A Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

“Art. 12 - ...

IV  -  a  proteção  contra  a  cobrança  vexatória,  vedada  a  divulgação  de  forma

depreciativa de dados sobre seus débitos;

Art. 18 - ...

Parágrafo único - Fica suspensa a inscrição em dívida ativa, até final do julgamento,
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de  crédito  tributário  garantido  por  depósito  judicial  no  valor  do  montante  integral

exigido,  objeto  de  ação  que  vise  a  anular  ou  desconstituir  o  crédito  ou  o  seu

lançamento.

Art. 20 - ...

II - infrinjam, possibilitem a violação ou estejam em desacordo com as normas deste

Código;

III - obriguem à renúncia do direito de indenização.

Art. 21 - Considera-se abusiva a exigência da autoridade administrativa, tributária e

fiscal que contrarie os princípios e as regras do sistema jurídico e, em especial, os da

legislação tributária.

Art. 22 - ...

VI - impor ao contribuinte a cobrança de débito cujo fato gerador não tenha sido

devidamente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou prestação sem a observância de procedimento

técnico idôneo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimentos

comerciais  e  industriais,  apenas  para  efeito  coativo  ou  vexatório,  sem que  tenha

sofrido  nenhum  embaraço  ou  desacato,  ressalvadas  as  situações  em  que  a

requisição de força  policial  seja necessária à efetivação de medidas previstas  na

legislação tributária;

Art.  22-A -  O  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  usará  carteira  de  identidade

funcional, que terá fé pública, como documento de identidade de seu portador.

§ 1º - A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual fará

prova  de  todos  os  dados  nela  inseridos,  dispensando  a  apresentação  dos

documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados.

§ 2º - Fica facultado ao Auditor Fiscal da Receita Estadual aposentado o porte da

carteira de identidade funcional, emitida com a expressão “aposentado” na diagonal e

a supressão da parte do documento que sintetiza as prerrogativas do cargo.

§  3º  -  A carteira  de  identidade funcional  de  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual

observará modelo aprovado por Decreto do Governador do Estado.

Art. 25 - ...
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XVIII - Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais;

XIX - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

XX - Advocacia-Geral do Estado;

XXI - Controladoria-Geral do Estado;

XXII - Ouvidoria-Geral do Estado;

XXIII - Polícia Militar de Minas Gerais;

XXIV - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

XXV - Departamento de Estradas de Rodagem.

§ 1º - A presidência da CADECON será exercida pelo representante da Secretaria

de Estado de Fazenda.

§ 2º - Os representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão para

escolher o Vice-Presidente e o Secretário da CADECON, bem como para elaborar e

aprovar o seu regimento.

§ 3º - Os órgãos e as entidades relacionados neste artigo, bem como outros órgãos

e entidades que se interessarem em atuar na defesa dos direitos do contribuinte,

poderão implantar DECONs, desde que credenciados pela CADECON.

Art. 31 - A formulação da política tributária atenderá, sempre que for possível, aos

princípios de continuidade das empresas e de manutenção dos empregos.”.

Art. 2º - Ficam revogados o art. 6º, o art. 14, os §§ 2º e 3º do art. 16, as alíneas “c”,

“d” e “e” do inciso II do art. 28 e o art. 38 da Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  193,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 111/2011*

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso que altera a Lei nº 18.692, de 30 de

dezembro  de  2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para
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transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que

especifica.

Devo esclarecer que o referido projeto tem por finalidade garantir a compatibilidade

da disciplina dos programas sociais à legislação orçamentário-financeira do Estado e,

de modo específico, com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e suas

revisões  anuais,  assegurando,  assim,  a  continuidade  dos  critérios  de  gestão  dos

programas, regulados pela Lei nº 18.692, de 2009, e cuja execução já se encontra em

curso.

Ressalta-se que a Lei nº 18.692, de 2009, trouxe maior segurança e transparência

para os  operadores das transferências  que são por  ela reguladas,  com inegáveis

ganhos para a Administração, seja na gestão, na execução ou no controle destas

transferências.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Esta  Lei  uniformiza  os  critérios  gerais  de  gestão  e  execução  para

transferência  realizada por  órgãos  e  entidades  do Poder  Executivo  estadual  para

órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para instituições privadas e para

pessoas  naturais  de  bens,  valores  ou  benefícios,  cuja  distribuição  gratuita  seja

permitida no âmbito de programa social previsto no Anexo desta Lei, em adequação

com  as  diretrizes  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  e  suas

revisões anuais.”.
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Art.  2º  -  O  art.  3º  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º - A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta Lei, cujos

programas sociais encontram-se especificados no Anexo, será feita com base nos

objetivos  dos  programas  sociais  implementados  pela  administração  pública  bem

como na finalidade,  nas  metas físicas e  financeiras,  no  produto  e  na unidade de

medida das ações que os compõem, em consonância com o PPAG e suas revisões

anuais.”.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 112/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  institui  a  Taxa  de  Controle,

Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e

Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o Cadastro Estadual de Controle,

Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e

Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.

A instituição da TFRM tem por finalidade custear o exercício do poder de polícia

exercido pelos diversos órgãos e instituições do Estado relativamente ao controle,

monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,  exploração  e

aproveitamento  de  recursos  minerários  no  território  mineiro.  A referida  instituição

atende ao princípio da retributividade, uma vez que as atividades de poder de polícia,

sempre que possível, devem ser custeadas pelos setores sobre os quais incide a

atividade estatal.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das
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políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

OFÍCIO

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto de lei para

instituir  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM – e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.

A instituição da TFRM tem por finalidade custear o exercício do poder de polícia

exercido pelos diversos órgãos e instituições do Estado relativamente ao controle,

monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,  exploração  e

aproveitamento  de  recursos  minerários  no  território  mineiro.  Referida  instituição

atende ao princípio de justiça, uma vez que as atividades de poder de polícia, sempre

que possível, devem ser custeadas pelos setores sobre os quais incide a atividade

estatal.

Ressalte-se que a exploração e aproveitamento de recursos minerários possuem

grande  importância  para  a  economia  mineira  e  que o  Estado,  para  garantir  uma

exploração  sustentável,  assegurando  os  interesses  coletivos,  utiliza  uma  grande

estrutura para controlá-las, monitorá-las e fiscalizá-las.

O valor da TFRM corresponderá a uma Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais

(UFEMG),  vigente  na  data  do  vencimento,  por  tonelada  extraída.  Atualmente,  a

UFEMG corresponde a R$2,1813.

A instituição do Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários
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–  CERM  –  tem  por  objetivo  manter  e  consolidar  dados  para  a  obtenção  de

informações que subsidiarão decisões de políticas públicas relativas à exploração e

aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

Exposição de Motivos

A minuta de anteprojeto de lei decorre da necessidade de instituição de fonte de

receita  para  compensar  o  Erário  das  despesas  realizadas  pelo  Estado  com  a

atividade de poder de polícia relativamente ao controle, monitoramento e fiscalização

das  atividades  de  pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos

minerários no território mineiro.

Para isso propõe-se a instituição de taxas sobre as atividades de pesquisa, lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários no território mineiro.

Também, propõe-se a instituição do Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento

e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de

Recursos Minerários, com o objetivo de manter e consolidar dados para a obtenção

de informações que subsidiarão decisões de políticas públicas relativas à exploração

e aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Justificativa

A minuta de anteprojeto de lei visa instituir a Taxa de Controle, Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – TFRM – e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – CERM.

A instituição de taxa pelo poder de polícia exercido pelo Estado relativamente ao

controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração

e  aproveitamento  de  recursos  minerários  no  território  mineiro  insere-se  na

competência tributária estadual, conforme estabelecido no art. 145, II, da Constituição

da República.

O  poder  de  polícia  sobre  as  atividades  de  pesquisa  e  exploração  de  recursos

hídricos e minerais, consoante art. 23, XI, da Constituição da República, insere-se na
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competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no

âmbito de seus territórios.

A minuta contempla os elementos do fato gerador (material, subjetivo, quantitativo,

temporal e espacial) necessários à cobrança da imposição tributária.

As isenções previstas no art. 4º da minuta não desrespeita o disposto no art. 14 da

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade

Fiscal, por se tratar de nova instituição tributária.

Ressalte-se que a taxa pelo exercício do poder de polícia,  além de ser a única

alternativa para a tributação da atividade, é o meio mais adequado à luz da justiça,

pois pagará pela atividade estatal somente aquele que lhe dá causa.

Sobre a instituição do Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização

das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos

Minerários,  ele  insere-se  na  competência  do  Estado,  consoante  art.  23  XI,  da

Constituição da República, para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Finalmente,  no  que  se  refere  à  vigência,  a  minuta  atende  ao  princípio  da

anterioridade de exercício e nonagesial, consoante dispõe o art. 150, III, “b” e “c”, da

Constituição da República, se publicada a lei até 31 de dezembro de 2011.

Secretaria de Estado de Fazenda, 1º de agosto de 2011.

Carlos Fabrício Abrantes Couy, Assessor.

De acordo. Ao Superintendente da SUTRI.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.

De acordo. Ao Gabinete da SRE.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

De acordo. Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Institui  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - CERM.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

e sobre Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades

de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários.

CAPÍTULO II

DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS

MINERÁRIOS – TFRM

Art.  2º  -  Fica  instituída  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

- TFRM -, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao

Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada

no Estado, dos seguintes recursos minerários:

I - bauxita, metalúrgica ou refratária;

II - terras-raras; e

III - minerais ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta,

imediata ou mediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos, de

chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, nióbio, níquel, ouro, tântalo, titânio,

zinco e zircônio.

Art.  3º - O poder de polícia de que trata o art.  2º será exercido pelos seguintes

órgãos:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -, para:

a)  planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,  executar,  controlar  e  avaliar  as  ações

setoriais relativas à utilização de recursos minerais e à gestão e ao desenvolvimento

de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens

minerais;

b) registro, controle e fiscalização das autorizações, licenciamentos, permissões e

concessões  para  pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos

minerários;



1065
____________________________________________________________________________

c)  controle,  monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários;

d) defesa dos recursos naturais;

II  -  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

SEMAD -, para:

a)  promover  a  aplicação  das  normas  de  preservação,  conservação,  controle  e

desenvolvimento sustentável dos recursos ambientais, entre os quais figuram o solo e

o subsolo, e zelar por sua observância, em articulação com outros órgãos;

b)  identificar  os  recursos  naturais  do  Estado,  compatibilizando  as  medidas

preservacionistas  e  conservacionistas  com  a  exploração  racional,  conforme  as

diretrizes do desenvolvimento sustentável;

c) planejar, organizar e promover as atividades de controle e fiscalização referentes

ao uso dos recursos ambientais do Estado, entre os quais figuram o solo e o subsolo;

d) defesa do solo e dos recursos naturais;

III - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES -,

para  promover  o  levantamento  sistemático  de  oferta  e  demanda  de  ciência  e

tecnologia no Estado e difundir informações para órgãos e entidades cujas atividades

se enquadrem em sua área de competência.

Parágrafo único - No exercício das atividades relacionadas no “caput”, a SEDE, a

SEMAD e a  SECTES contarão com o  apoio  operacional  dos seguintes  órgãos  e

entidades  da  administração  estadual,  observadas  as  respectivas  competências

legais:

I - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

II - Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -;

III - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -;

IV - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI -;

V - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -;

VI - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.

Art. 4º - São isentos do pagamento da TFRM:

I - os recursos minerários destinados à industrialização no Estado, salvo quando

destinados a acondicionamento, a beneficiamento ou a pelotização, sinterização ou
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processos similares;

II - a microempresa, assim considerada a pessoa jurídica ou o empresário individual

com receita bruta anual igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3º da

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  do  disposto  no  inciso  I,  considera-se

beneficiamento  a  fragmentação,  cominuição,  redução  de  tamanho,  britagem,

briquetagem,  moagem,  pulverização,  classificação,  peneiramento,  aglomeração,

concentração,  seleção,  separação  por  quaisquer  métodos,  catação,  flotação,

levigação,  homogeneização,  desaguamento,  desidratação,  sedimentação,

centrifugação, filtragem, secagem e outros processos de beneficiamento de minerais

ou minérios.

Art. 5º - Contribuinte da TFRM é a pessoa, física ou jurídica, que esteja, a qualquer

título, autorizada a realizar a pesquisa, a lavra, a exploração ou o aproveitamento de

recursos minerários no Estado.

Art. 6º - O valor da TFRM corresponderá a uma Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UFEMG -, vigente na data do vencimento, por tonelada extraída.

§ 1º - No caso de a quantidade extraída corresponder a uma fração de tonelada, o

montante devido será proporcional.

§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, o contribuinte levará em consideração,

em relação ao material extraído, somente a parcela livre de rejeitos.

Art. 7º - A TFRM será apurada mensalmente e recolhida até o último dia útil do mês

seguinte à  emissão do documento fiscal  relativo à saída do recurso minerário do

estabelecimento do contribuinte.

Parágrafo único - Para a apuração mensal do valor da TFRM, o contribuinte:

I - considerará a quantidade de mercadoria indicada nos documentos fiscais a que

se refere o “caput” para os fins de determinação da quantidade de mineral ou minério

em tonelada ou fração desta; e

II - deduzirá da quantidade apurada na forma do inciso I a quantidade de mineral ou

minério recebido pelo estabelecimento no mês, na forma do regulamento.

Art. 8º - A falta de pagamento da TFRM ou seu pagamento a menor ou intempestivo

acarretará  a  aplicação  de  multa,  calculada  sobre  o  valor  da  taxa  devida,  nos
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seguintes termos:

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, observado o

disposto no § 1º, será cobrada multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de atraso, até o

trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia

de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;

II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50% (cinquenta por

cento) do valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias contados do recebimento do Auto de Infração;

b) 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias contados do recebimento do Auto de

Infração;

c) 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o

prazo previsto na alínea "b" e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§  1º  -  Na  hipótese  prevista  no  inciso  I  do  “caput”,  ocorrendo  o  pagamento

espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação

fiscal.

§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:

I  -  18% (dezoito  por  cento),  quando se tratar  de  crédito previsto no inciso I  do

“caput”;

II  -  reduzida em conformidade com o inciso II  do “caput”,  com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§  3º  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 9º - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida quem

utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento da TFRM com

autenticação falsa.

Art. 10 - Os contribuintes da TFRM remeterão à SEF, na forma, prazo e condições
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estabelecidos em regulamento, informações relativas à apuração e ao pagamento da

TFRM.

Parágrafo único -  A falta de entrega das informações a que se refere o “caput”

sujeita o infrator à multa de 15.000 (quinze mil) UFEMGs por infração.

Art. 11 - A fiscalização tributária da TFRM compete à SEF, cabendo à SEDE, no

exercício de suas atribuições legais, exigir a comprovação do seu pagamento.

Parágrafo único - Constatada infração relativa à TFRM, cabe ao servidor fiscal da

SEF lavrar auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada a

ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos na legislação

tributária, naquilo que for aplicável.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO

DE RECURSOS MINERÁRIOS - CERM

Art.  12  -  Fica  instituído  o  Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários - CERM -, de inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou

jurídicas, que estejam, a qualquer título, autorizadas a realizarem a pesquisa, a lavra,

a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Parágrafo único - A inscrição no cadastro não estará sujeita ao pagamento de taxa

e terá o prazo e os procedimentos estabelecidos em regulamento.

Art. 13 - As pessoas obrigadas à inscrição no CERM, observado o prazo, a forma, a

periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão informações

sobre:

I - os atos de autorização, licenciamento, permissão e concessão para a pesquisa,

a  lavra,  a  exploração  e  o  aproveitamento  de  recursos  minerários,  seu  prazo  de

validade e as condições neles estabelecidas;

II  -  a  condição efetiva  de  fruição  dos  direitos  de  pesquisa,  lavra,  exploração e

aproveitamento de recursos minerários;

III - o início, a suspensão e o encerramento da efetiva pesquisa, lavra, exploração e

aproveitamento de recursos minerários;
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IV - as modificações nas reservas minerais;

V - o método de lavra, transporte e distribuição dos recursos minerários extraídos;

VI - as características dos recursos minerários extraídos, inclusive o teor mínimo

aproveitável, e a relação estéril/minério;

VII - a quantidade e a qualidade dos recursos minerários extraídos;

VIII - a destinação dada aos recursos minerários extraídos;

IX - os valores recolhidos a título da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais - CFEM -, de que trata a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro

de 1989, bem como as informações necessárias ao seu cálculo e à comprovação de

seu recolhimento;

X  -  o  número  de  trabalhadores  empregados  nas  atividades  de pesquisa,  lavra,

exploração  e  aproveitamento  de  recursos  minerários,  bem  como  as  respectivas

idades, remunerações médias, qualificação profissional e grau de instrução;

XI - o número de trabalhadores empregados nas demais atividades (administrativas

e outras),  as respectivas idades, remunerações médias, qualificação profissional e

grau de instrução;

XII  -  as  necessidades  relacionadas  à  qualificação  profissional  e  às  exigências

tecnológicas  e  de  infraestrutura  para  aprimoramento  e  aperfeiçoamento  das

atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;

XIII - outros dados, indicados em regulamento.

Art.  14  -  A  Subsecretaria  de  Desenvolvimento  Minerometalúrgico  e  Política

Energética, da SEDE, administrará o CERM.

Art. 15 - As pessoas obrigadas a se inscreverem no CERM que não o fizerem no

prazo  estabelecido  ficam  sujeitas  ao  pagamento  de  multa  equivalente  a  15.000

(quinze mil) UFEMGs, por infração.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados aos órgãos e

entidades da administração estadual mencionados no art. 3º.

Art. 17 - Os valores recolhidos a título de multa a que se refere o art. 15 serão

destinados à SEDE.
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Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, a

partir de 1º de abril de 2012, relativamente aos arts. 2º a 11 e 16.”

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 113/2011

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em 5 de agosto de 2011, publicado no

“Diário Oficial da União”, em 8/8/2011.

Informo que o referido Convênio autoriza o Estado de Minas Gerais,  bem como

outras Unidades da Federação, a reduzir ou não exigir juros e multas relativos ao não

pagamento do ICMS, decorrentes da prestação de serviços de comunicação.  E o

encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 4º do art. 12 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

“MENSAGEM Nº 114/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  criação  do  Fundo  de

Erradicação da Miséria.

O  projeto  de  lei  em  questão  objetiva  criar  um  fundo  específico  para  custear

programas e ações de combate à miséria e à extrema pobreza no Estado e está

alinhado às Metas do Milênio pactuadas no seio da Organização das Nações Unidas,

ao  Plano  Brasil  sem  Miséria  do  Governo  Federal  e  ao  Programa  Travessia  do
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Governo Estadual.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Considerando o compromisso de Minas Gerais com as Metas do Milênio definidas

pelas Nações Unidas para o ano de 2015; considerando a Repactuação das Metas do

Milênio  com  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  -  PNUD;

considerando a Meta Nacional de erradicar a extrema pobreza no Brasil até 2015;

considerando  o  Acordo do Estado  de  Minas  Gerais  com  o  Programa Brasil  sem

Miséria do Governo Federal; considerando o Programa mineiro de combate à pobreza

-  Programa TRAVESSIA;  considerando a  urgência  da  efetivação do compromisso

social de erradicar a miséria e a indigência; considerando a necessidade de combater

a pobreza de forma permanente e de garantir a inclusão social sustentável por meio

da geração de emprego e renda, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência

minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da

Miséria - FEM, com vistas a criar um mecanismo financeiro de custeio específico para

programas sociais que assegurem a todos cidadãos mineiros condições de superar

sua situação de miséria.

De  início,  calha  salientar  que  esta  proposta  está  alinhada  com  três  grandes

macrodiretrizes, de diferentes alçadas, quais sejam: de alçada internacional, as Metas

do Milênio pactuadas no seio da Organização das Nações Unidas, dispondo sobre



1072
____________________________________________________________________________

um conjunto de objetivos para o desenvolvimento social e a erradicação da extrema

pobreza no mundo; no âmbito nacional, o Programa Brasil sem Miséria, que tem por

objetivo a erradicação da extrema pobreza no Brasil até 2015, havendo identificado,

em  nosso  Estado,  novecentas  mil  pessoas  vivendo  abaixo  da  linha  da  extrema

pobreza;  no  âmbito  regional,  o  Programa  Travessia,  que,  por  intermédio  de  seu

subprojeto  Porta  a  Porta,  identificou  as  principais  privações  sociais,  utilizando

metodologia do índice de pobreza multidimensional do PNUD – IPM/PNUD.

Neste  diapasão,  este  Fundo,  que  ora  se  propõe,  constituirá  decisivo  passo  na

institucionalização de mecanismos plurais para abordar essa chaga social que são a

miséria e a extrema pobreza. Criando-se um fundo específico, estaremos a garantir a

alocação de recursos com um objetivo específico:  custear  programas e ações de

combate à miséria e à extrema pobreza. Bem sabemos que a instituição de fundos

serve como elemento catalisador de políticas públicas, eis que sua instituição presta-

se a destacar recursos orçamentários e financeiros para um fim determinado.

Por  desempenhar  função  programática,  a  criação  deste  Fundo  não  apresenta

elementos  aleatórios  que  porventura  venham  a  comprometer  sua  viabilidade

econômica e financeira, na medida em que contemplará, na formação do conjunto de

seus  recursos  patrimoniais,  ingressos  já  previstos  no  orçamento  fiscal.  Será

constituído,  portanto,  de  receitas  oriundas de rendas ordinárias,  de operações de

crédito e outras diversas.

Os recursos alocados ao Fundo serão aplicados em programas que possuem como

finalidade a formação profissional, habitação, saneamento básico, acesso à água e

assistência  social,  bem  assim,  na  implementação  de  mecanismos  de

complementação da renda familiar e de promoção da melhoria do padrão de vida,

medido pelo IPM/PNUD.

Busca-se com esta medida atender às famílias – cuja renda per capita seja inferior

à linha de extrema pobreza estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social

com base nos dados do censo/IBGE 2010 – e aos Municípios e localidades urbanas

ou rurais atendidos em conjunto pelos Programas Brasil Sem Miséria e Travessia.

Para  administrar  o  Fundo,  o  projeto  prevê a  criação de um grupo coordenador

constituído de representantes de diversos órgãos públicos e de representantes da
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sociedade civil. Propõe-se que as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão,

Fazenda,  Desenvolvimento  Social,  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,

Trabalho  e  Emprego,  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha,  Mucuri  e  do

Norte de Minas Gerais, Saúde, Educação e a Secretaria Extraordinária de Reforma

Agrária componham seu grupo coordenador,  possibilitando uma atuação integrada

dos  atores  institucionais  do  Estado.  Além  disso,  comporão  o  grupo  coordenador

representantes  da  sociedade  civil  indicados  pelos  Conselhos  Estaduais  de

Assistência Social e de Trabalho, Emprego e Renda, conferindo ao Fundo capacidade

operativa para atendimento de seus objetivos, respaldada, em especial, pela proposta

de  participação  colegiada  em  sua  administração,  atendendo  aos  reclames  de

governança e participação social.

Na  oportunidade,  reiteramos  a  Vossa  Excelência  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Leonardo

Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

Exposição de Motivos

A minuta de anteprojeto de lei, com fundamento no art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, tem

por objetivo criar o Fundo de Erradicação da Miséria e estabelecer suas receitas, o

público alvo dos programas a serem financiados pelo Fundo, a destinação prioritária

dos recursos, os administradores e data de sua extinção.

A proposta está alinhada com três grandes macrodiretrizes, de diferentes alçadas,

quais  sejam: de alçada internacional,  as  Metas  do  Milênio  pactuadas  no seio  da

Organização das Nações Unidas, dispondo sobre um conjunto de objetivos para o

desenvolvimento social e a erradicação da extrema pobreza no mundo; no âmbito

nacional,  o  Programa Brasil  sem Miséria,  que  tem por  objetivo  a  erradicação  da

extrema  pobreza  no  Brasil  até  2015,  havendo  identificado,  em  nosso  Estado,

novecentas  mil  pessoas  vivendo  abaixo  da  linha  da extrema pobreza;  no  âmbito

regional, o Programa Travessia, que, por intermédio de seu subprojeto Porta a Porta,

identificou  as  principais  privações  sociais,  utilizando  metodologia  do  índice  de

pobreza multidimensional do PNUD - IPM/PNUD.
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Justificativa

A criação do Fundo viabiliza o mecanismo financeiro de custeio específico para

programas sociais que assegurem às novecentas mil pessoas que vivem no Estado

abaixo da linha da extrema pobreza condições de superar sua situação de miséria.

A criação de fundo específico garante a alocação de recursos com um objetivo

específico,  isto é,  custear  programas e ações de combate  à  miséria e à extrema

pobreza.  A  instituição  de  fundos  serve  como  elemento  catalisador  de  políticas

públicas,  eis  que  sua  instituição  presta-se  a  destacar  recursos  orçamentários  e

financeiros para um fim determinado.

A  criação  do  Fundo  atende  ao  disposto  no  art.  82  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, que

assim estabelece:  “Os Estados,  o Distrito  Federal  e os  Municípios  devem instituir

Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que

vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem

com a participação da sociedade civil.”

Secretaria de Estado de Fazenda, 9 de setembro de 2011.

Carlos Fabrício Abrantes Couy, Assessor.

De acordo. Ao Superintendente da SUTRI.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.

De acordo. Ao Gabinete da SRE.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

De acordo.

Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011

Dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM,  de  função

programática, com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da

miséria e da extrema pobreza.

Art. 2º - Constituem recursos do FEM:

I - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos referentes às extrações
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especiais,  que  poderão  ser  realizadas  pelo  Poder  Executivo  no  Programa  de

Concursos de Prognósticos do Estado;

II - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

III - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV  -  doações,  de  qualquer  natureza,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  nacional  ou

estrangeira;

V - auxílios e contribuições que lhe forem destinados;

VI - os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que

o Estado seja mutuário;

VII - o resultado da aplicação do disposto no § 1º, do art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição da República,  na  forma da legislação

estadual específica; e

VIII - outros recursos.

§ 1º - Na hipótese de extinção do FEM seu patrimônio será revertido ao Tesouro

Estadual, na forma de regulamento.

§ 2º - O FEM transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço e

amortização da dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao

FEM, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º - As disponibilidades temporárias de caixa do FEM observarão o princípio da

unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964.

Art.  3º  -  Os recursos do  FEM serão aplicados prioritariamente  em programas e

ações que possuam as seguintes finalidades:

I - melhorar as condições de formação profissional, habitação, saneamento básico,

acesso à água, assistência social e promoção da melhoria do padrão de vida;

II - gerar novas oportunidades de trabalho e emprego; e

III - reforçar a renda familiar.

Art.  4º - Poderão ser beneficiários dos programas e ações sociais que recebam

recursos do FEM:

I  -  famílias,  cuja  renda  “per  capita”  de  seus  componentes  não  alcance o  valor

definidor da situação de extrema pobreza definido pelo Ministério do Desenvolvimento
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Social e Combate à Fome, ou que estejam em situação de privação social, desde que

identificadas pelo projeto “Porta a Porta”, do Programa Travessia;

II - pessoas em situação de extrema pobreza que residam em municípios de que

trata o inciso III;

III  -  municípios,  em cujos limites  geográficos haja localidades urbanas ou rurais

atendidas conjuntamente pelo Plano Brasil sem Miséria, de âmbito federal, e pelos

Programas Travessia, Usina do Trabalho, Poupança Jovem, dentre outros de âmbito

estadual,  podendo a destinação ocorrer por transferência voluntária  amparada por

convênio ou por transferência fundo a fundo;

IV  -  órgãos  e  entidades  municipais  pertencentes  à  administração  pública  dos

municípios de que trata o inciso III;

V - órgãos e entidades da Administração Pública estadual, observado o § 3º do art.

8º.

§ 1º - A liberação dos recursos do FEM obedecerá aos requisitos de execução dos

programas de que trata este artigo, desde que aprovada pelo grupo coordenador,

observado o disposto no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - A contrapartida a ser exigida dos beneficiários obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida dos programas e ações sociais de que trata este

artigo.

Art. 5º - São administradores do FEM:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro; e

IV - o grupo coordenador.

Art. 6º - Integram o grupo coordenador do FEM um representante de cada um dos

seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II - Secretaria de Estado de Fazenda;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

V - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;



1077
____________________________________________________________________________

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas;

VII - Secretaria de Estado de Educação;

VIII - Secretaria de Estado de Saúde;

IX - Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária;

X - Conselho Estadual de Assistência Social;

XI - Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda; e

XII - Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.

§  2º  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a qualquer título.

§ 3º - Os membros dos Conselhos Estaduais de que tratam os incisos X e XI serão

escolhidos entre os representantes da sociedade civil que integrem os respectivos

conselhos.

Art.  7º  -  O  gestor  e  o  agente  financeiro  do  FEM é  a  Secretaria  de  Estado de

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG,  à  qual  compete  o  exercício  das  atribuições

definidas no art. 8º e nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e em regulamento.

§ 1º - A Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria

prestará assessoramento à SEPLAG para o exercício das atribuições de que trata o

“caput”.

§ 2º - Além das atribuições previstas no “caput”, cabe à SEPLAG o exercício das

atribuições previstas no art. 10 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 3º - Não haverá qualquer remuneração à SEPLAG em decorrência do exercício

das competências de administração do FEM.

Art. 8º - São agentes executores do FEM:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

IV - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;
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V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas;

VI - Secretaria de Estado de Educação;

VII - Secretaria de Estado de Saúde; e

VIII - Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária.

§ 1º - As competências previstas nos incisos I a III do art. 8º da Lei Complementar

nº  91,  de  2006,  serão exercidas  isoladamente pelo gestor  do  FEM,  podendo ser

atribuída aos demais agentes executores, nos termos de regulamento, a competência

prevista no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - Não será atribuída qualquer remuneração aos agentes executores do FEM.

§ 3º - Será admitida a destinação de recursos do FEM para despesas com pessoal

ou custeio dos órgãos e entidades que atuem como seus agentes administradores,

desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações  finalísticas  de  execução  de

programas e ações sociais contempladas pelo Fundo, nos termos do inciso III do art.

5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art.  9º  -  Os demonstrativos financeiros  do FEM obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos demais atos normativos aplicáveis.

Art. 10 - O gestor do FEM poderá ajustar com os demais agentes executores metas

e resultados a serem atingidos na implementação dos objetivos do FEM, nos termos

do art. 11 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 11 - Normas operacionais e complementares necessárias à execução desta lei

serão estabelecidas em regulamento.

Art.  12  -  Em  caso  de  irregularidades  praticadas  pelos  órgãos  e  entidades

executores  dos  programas e  ações  sociais  mencionados  no  art.  4º,  os  infratores

estarão sujeitos a sanções administrativas definidas em regulamento, sem prejuízo

das responsabilidades civis e penais aplicáveis.

Art. 13 - O FEM extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2015.

Art.  14  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  exercício  financeiro  seguinte  ao  de  sua

publicação.”

- 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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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 115/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia,  minuta de projeto de lei  que altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

As medidas propostas buscam: fomentar os setores econômicos com a redução da

carga tributária nas operações especificadas; favorecer as classes economicamente

menos favorecidas  com a  redução da  carga  tributária  nas  operações  com  feijão;

incentivar o consumo de gás natural veicular no Estado, pois se trata de combustível

com baixa emissão de gases tóxicos; e concretizar políticas públicas com o adicional

de alíquotas previsto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  nas  operações  com  as

mercadorias que especifica.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

OFÍCIO

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

contendo propostas de alteração da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.



1080
____________________________________________________________________________

As alterações propostas são as seguintes:

1 - autorizar o Poder Executivo a reduzir  para até 0% (zero por cento)  a carga

tributária nas operações internas com feijão, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vigas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas e manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita (§§ 20 e

63 do art. 12);

Relativamente  ao  feijão,  a  medida  tem  por  objetivo  favorecer  as  classes

economicamente menos favorecidas e, no que se refere aos materiais de construção,

fomentar a atividade econômica e reduzir o déficit habitacional.

2 - autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga

tributária nas operações internas com telhas plásticas, para incentivar a aquisição da

mercadoria de estabelecimento de contribuinte situado no Estado (inciso LXIV do §

30 do art. 12);

3 - autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga

tributária  nas  operações  internas  com  kit  para  gás  natural  veicular  (GNV)  para

incentivar o consumo de gás natural veicular no Estado (§ 62 ao art. 12).

As emissões de gases tóxicos expelidas pelos veículos movidos a gás natural são

muito inferiores às dos veículos a gasolina. Também, as quantidades de gases com

efeito estufa e toxinas emitidas pelos veículos movidos a GNV são significativamente

inferiores aos veículos a gasolina;

4 - criar adicional de alíquotas para as operações internas com bebidas alcoólicas,

exceto  aguardente  de  cana  ou  de  melaço,  com  cervejas  sem  álcool,  cigarros  e

produtos  de  tabacaria  e  armas,  até  31  de  dezembro  de  2015,  de  dois  pontos

percentuais  para o Fundo de Combate à Pobreza previsto  no art.  82 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do

Brasil.

Na oportunidade, reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado da Fazenda.

Exposição de Motivos

A minuta de anteprojeto de lei visa alterar a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, para:
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1 - autorizar o Poder Executivo a reduzir  para até 0% (zero por cento)  a carga

tributária nas operações internas com feijão, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vigas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas e manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita (§§ 20 e

63 do art. 12);

2 - autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga

tributária nas operações internas com telhas plásticas ( inciso LXIV do § 30 do art.

12);

3 - autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga

tributária nas operações internas com kit para gás natural veicular - GNV (§ 62 ao art.

12).

4 - criar adicional de alíquotas para as operações internas com bebidas alcoólicas,

exceto  aguardente  de  cana  ou  de  melaço,  com  cervejas  sem  álcool,  cigarros  e

produtos  de  tabacaria  e  armas,  até  31  de  dezembro  de 2015,  para  o  Fundo  de

Combate à Pobreza, previsto no do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil.

Justificativa

As  alterações  que  se  propõem  buscam  fomentar  os  setores  econômicos  e  a

concretização de políticas públicas.

A  redução  da  carga  tributária  nas  operações  com  materiais  de  construção

cerâmicos, areia, brita e telha plástica tem por objetivo fomentar o setor econômico e

viabilizar a redução do déficit habitacional.

A redução da carga tributária nas operações com feijão tem por objetivo reduzir o

valor  da  mercadoria  por  ser  ela  consumida  especialmente  pelas  classes  menos

favorecidas economicamente.

A redução da carga tributária nas operações com kit para gás natural veicular visa

incentivar o consumo de gás natural veicular no Estado, pois trata-se de combustível

com baixa emissão de gases tóxicos.

Finalmente,  estabelece  o  adicional  de  alíquotas  previsto  no  art.  82  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do

Brasil nas operações com as mercadorias que especifica. O produto da arrecadação
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do adicional de alíquota será destinado a fundo que terá por objeto o financiamento

de programas de erradicação da miséria.

Secretaria de Estado de Fazenda, 9 de setembro de 2011.

Carlos Fabrício Abrantes Couy, Assessor.

De acordo. Ao Superintendente da SUTRI.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.

De acordo. Ao Gabinete da SRE.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

De acordo.

Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.12 - (…)

§ 20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas  operações  internas  com tijolos  cerâmicos,  tijoleiras  (peças  ocas  para  tetos  e

pavimentos) de cerâmica, tapa-vistas (complemento de tijoleira) de cerâmica, telhas

cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.

(…)

§ 30 - (…)

XLIV - telhas plásticas.

(…)

§ 62 -  Fica o Poder  Executivo  autorizado na forma,  no  prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

nas operações internas com kit para gás natural veicular – GNV.

§  63 -  Fica o Poder  Executivo  autorizado na forma,  no  prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária
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nas operações internas com feijão.”.

Art. 2º - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art.  12-A  -  As  alíquotas  previstas  para  as  operações  internas  com  bebidas

alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço, com cervejas sem álcool, com

cigarros e produtos de tabacaria e com armas, inclusive quando estabelecidas no

regulamento do imposto, serão acrescidas,  até 31 de dezembro de 2015, de dois

pontos percentuais para os fins do disposto no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º - O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado,  na  forma,  no  prazo  e nas condições

previstos em regulamento, a excluir as operações de que trata o “caput” da aplicação

do adicional de alíquota estabelecido neste artigo.

§ 3º - A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas

em  regulamento,  podendo  prever  o  destaque,  a  escrituração,  a  apuração  e  o

recolhimento, em separado, do referido valor.”.

Art. 3º - Ficam revogados os incisos I a VI do § 31 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil,

relativamente ao art. 12-A da Lei nº 6.763, de 1975.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 116/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia Legislativa, Projeto de lei  que altera a Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais,

para a responsabilidade por substituição tributária dos geradores ou distribuidores de

energia  elétrica  ou  do  destinatário  da  energia  pelo  pagamento  de  ICMS  nas

sucessivas operações jurídicas, desde a produção ou importação da mercadoria até a

última operação realizada em Ambiente de Contratação Regulada ou em Ambiente de

Contratação Livre.

A alteração da legislação do ICMS nas operações jurídicas com energia elétrica

visa, em suma, a simplificação e aprimoração da sistemática de arrecadação desse

imposto.  Isso  porque,  com  a  substituição  tributária,  facilita-se  a  fiscalização  da

Administração Fazendária na medida em que o ICMS de todos os contribuintes passa

a  ser  recolhido  antecipadamente  pelos  geradores  ou  distribuidores  de  energia,

reduzindo-se, assim, a sonegação fiscal desse tributo.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

contendo proposta de alteração da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  estabelecer  a

responsabilidade  por  substituição  tributária  dos  geradores  ou  distribuidores  de

energia elétrica ou do destinatário da energia pelo pagamento do imposto devido nas
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sucessivas operações com a mercadoria, desde a produção ou a importação até a

última operação realizada em Ambiente de Contratação Regulada ou em Ambiente de

Contratação Livre.

A previsão de aplicação da substituição tributária às operações com energia elétrica

visa a simplificar a sistemática de tributação e aprimorar os mecanismos de controle

fiscal, com o fim de coibir a sonegação de ICMS e, por consequência, compatibilizar a

arrecadação tributária com o real potencial econômico desse setor, no Estado.

A alteração  da  sistemática  de  tributação da energia  elétrica,  conforme proposta

contida na presente minuta, será positiva para o Fisco, para todos os agentes do

mercado de energia e, ainda, para a sociedade como um todo.

Para o Fisco, a substituição tributária facilitará a fiscalização do setor, concentrando

em poucos contribuintes a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Os agentes

de mercado serão beneficiados pela simplificação da legislação, o que facilitará o

cumprimento das obrigações  tributárias  a  que estão  sujeitos.  E a sociedade será

beneficiada  pelo  aumento  da  receita  pública  tributária  necessária  à  promoção do

desenvolvimento econômico-social e da justiça fiscal, com benefício também para a

competitividade no setor de energia e para a redução de preços.

Na oportunidade, reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

Exposição de Motivos

A minuta de anteprojeto de lei decorre da necessidade de simplificar a sistemática

de tributação da energia elétrica e aprimorar os mecanismos de controle fiscal, com o

fim de coibir a sonegação de ICMS e, por consequência, compatibilizar a arrecadação

tributária com o real potencial econômico desse setor, no Estado.

Para tanto, propõe-se que a energia elétrica passe a ser tributada pela sistemática

da substituição tributária tanto nas operações realizadas no Ambiente de Contratação

Regulada quanto no Ambiente de Contratação Livre.

Atualmente,  em Minas  Gerais,  a sistemática  de  tributação da energia elétrica  é

bastante  complexa,  tendo em vista  que as operações  realizadas  no Ambiente  de

Contratação  Regulada  estão  sujeitas  ao  diferimento  do  imposto,  enquanto  no

Ambiente de Contratação Livre há previsão de substituição tributária para algumas
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operações,  de  diferimento  para  outras,  existindo  ainda  operações  sujeitas  à

sistemática normal de apuração do ICMS.

Relativamente  ao  Ambiente  de  Contratação  Livre,  verifica-se,  no  modelo  atual,

grande dificuldade de controle e fiscalização, especialmente em relação às operações

de venda praticadas por comercializadores ou geradores de energia estabelecidos

em outros Estados, que correspondem à maior parte dos negócios realizados.

Também  há  dificuldade  na  obtenção das  informações  necessárias  ao  cálculo  e

fiscalização do imposto, pois os consumidores livres nem sempre são contribuintes do

ICMS, não estando obrigados a fornecer ao Fisco os dados de suas operações de

aquisição.

Ademais, os dados fornecidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

(CCEE) não são suficientes para subsidiar a apuração adequada do ICMS, já que não

existem relatórios específicos para cada ponto de consumo, de modo que, no caso de

vários estabelecimentos de uma mesma empresa consumidora, o comercializador da

energia acaba recolhendo o imposto integralmente para o Estado onde se situa o

estabelecimento  matriz,  e  não  para  o  Estado  onde  é  efetivamente  consumida  a

energia, ao qual é cabível o ICMS.

Outro  problema  verificado  no  modelo  atual  de  tributação  é  a  dificuldade  de

cobrança  do  imposto  dos  comercializadores,  afinal  esses  operam  em  pequenos

escritórios  comerciais,  não  possuindo  quaisquer  ativos  para  suportar  eventual

execução.

Nesse contexto, a substituição tributária apresenta-se como instrumento adequado

para solucionar os problemas da tributação da energia elétrica. É, ao mesmo tempo,

uma forma de simplificar a tributação e de combater a sonegação.

A aplicação da sistemática da substituição tributária para todas as operações com

energia elétrica ocasionará o aumento da arrecadação no setor pelo simples combate

à sonegação, sem representar qualquer aumento da carga tributária na cadeia de

circulação da energia.

Isto porque a substituição tributária apenas concentra a tributação de toda a cadeia

de comercialização da mercadoria em um único momento, não alterando o montante

final do imposto devido por todas as operações desta cadeia. Assim, o ICMS devido
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pelo substituto tributário deve corresponder exatamente à soma do imposto devido

pelos contribuintes substituídos.

É  importante  destacar  que  a  sistemática  de  tributação  proposta,  ao  coibir  a

sonegação fiscal,  acaba por promover a justiça tributária, garantindo que todos os

contribuintes sujeitem-se aos mandamentos da lei e recolham o exato valor do tributo

devido.

Desse modo, fica assegurada a isonomia da tributação dos contribuintes do setor

em favor da competitividade, do desenvolvimento econômico e da redução de preços

para os consumidores finais.

Justificativa

A minuta de anteprojeto de lei visa a sujeitar à sistemática da substituição tributária

as operações com energia elétrica realizadas no Ambiente de Contratação Regulada

e no Ambiente de Contratação Livre.

Desde a promulgação da Constituição da República já estava contemplada no Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias a possibilidade de aplicação do regime

da substituição tributária para as operações com energia elétrica até que a matéria

fosse regulamentada por lei complementar:

'Art. 34 - (...)

§  9º  -  Até  que  lei  complementar  disponha  sobre  a  matéria,  as  empresas

distribuidoras  de  energia  elétrica,  na  condição  de  contribuintes  ou  de  substitutos

tributários,  serão  as  responsáveis,  por  ocasião  da  saída  do  produto  de  seus

estabelecimentos,  ainda  que  destinado  a  outra  unidade  da  Federação,  pelo

pagamento  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias

incidente  sobre  energia  elétrica,  desde  a  produção  ou  importação  até  a  última

operação,  calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final  e

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde

deva ocorrer essa operação.'

Em  cumprimento  ao  dispositivo  transcrito,  a  Lei  Complementar  nº  87/96

expressamente  previu  a  possibilidade  de  atribuição  da  responsabilidade  por

substituição  tributária  às  geradoras  ou  distribuidoras  pelo  pagamento  do  imposto

devido  desde  a  produção  ou  importação  da  energia  até  a  última  operação,
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assegurando o recolhimento ao Estado onde esta operação ocorrer, conforme inciso

II do § 1º de seu art. 6º:

'§ 1º - A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:

(...)

II  -  às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo

pagamento  do  imposto,  desde  a  produção ou  importação até  a  última  operação,

sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado

seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação.'

A proposta contida no presente anteprojeto de lei está amparada nos dispositivos

citados e na competência constitucionalmente atribuída aos Estados para legislarem

sobre  seus  tributos,  observadas  as  normas  gerais  estabelecidas  em  lei

complementar,  conforme art.  24,  inciso I  e  § 1º,  c/c  art.  155,  inciso II,  ambos da

Constituição da República.

A minuta contempla a definição dos possíveis substitutos tributários, das operações

a serem abrangidas pela sistemática da substituição tributária e da base de cálculo a

ser utilizada na apuração do imposto.

Também há previsão de  penalidade a  ser  aplicada no caso de transmissão de

informações  falsas  relativas  às  operações  com  energia  elétrica  em  Ambiente  de

Contratação Livre, como mais uma forma de se aprimorar o controle fiscal.

Finalmente, vale ressaltar que a subsunção das operações com energia elétrica à

sistemática da substituição tributária será positiva para o Fisco, para todos os agentes

do mercado de energia e, ainda, para a sociedade como um todo.

Para o Fisco, a substituição tributária facilitará a fiscalização do setor, concentrando

em poucos contribuintes a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Os agentes

de mercado serão beneficiados pela simplificação da legislação, o que facilitará o

cumprimento das obrigações  tributárias  a  que estão  sujeitos.  E a sociedade será

beneficiada  pelo  aumento  da  receita  pública  tributária  necessária  à  promoção do

desenvolvimento  econômico-social  e  da  justiça  fiscal,  como  consequência  da

submissão de todos os contribuintes aos seus deveres tributários.

Secretaria de Estado de Fazenda, 8 de setembro de 2011.
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Marcela Amaral de Almeida, Assessora.

De acordo. Ao Superintendente da SUTRI

Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.

De acordo. Ao Gabinete da SRE

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

De acordo.

Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.

PROJETO DE LEI 2.448/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

"Art. 13 - …..........................................

§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelo distribuidor, gerador, produtor ou

destinatário  de  energia  elétrica,  responsáveis  pelo  pagamento  do  imposto

relativamente  às  operações  antecedentes,  concomitantes  e  subsequentes  com  a

mercadoria, na condição de sujeito passivo por substituição, é o valor da operação da

qual  decorra  a  entrega  do  produto  ao  consumidor,  nele  computados  todos  os

encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica cobrados do recebedor,

mesmo que devidos a terceiros, apurado conforme regulamento.

..............................................................

§ 31 - Em substituição ao disposto no § 22 deste artigo, na hipótese em que a

apuração da base de cálculo do imposto devido pelo distribuidor,  na condição de

sujeito passivo por substituição, depender de informação prestada pelo destinatário

da energia elétrica, não sendo fornecida ou não merecendo fé a informação, a base

de cálculo será o preço praticado pelo distribuidor em operação relativa à circulação

de energia elétrica objeto de saída, por ela promovida sob o regime de concessão ou

permissão da qual  é titular,  com destino ao consumo de destinatário  (consumidor

cativo) situado no território mineiro, em condições técnicas equivalentes de conexão e

de uso do respectivo sistema de distribuição.
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Art. 22 - …...........................................

§ 21 - A responsabilidade prevista no item 5 do § 8º deste artigo será atribuída ao

destinatário, situado neste Estado, de petróleo, lubrificante e combustível líquido ou

gasoso dele derivados cuja operação ocorra sem retenção ou com retenção a menor

do imposto.

§ 22 - A responsabilidade por substituição tributária aplica-se, conforme dispuser o

regulamento, ao gerador, ao distribuidor ou ao destinatário de energia elétrica, pelo

pagamento do imposto, desde a produção ou a importação até a última operação que

destine a energia a consumidor livre ou a consumidor cativo.

Art. 55 - …................................................

XXXVI - por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à

aquisição de energia  elétrica em ambiente de  contratação livre – 100% (cem por

cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período.

Art.  2º  -  Fica revogado o item 6 do §  8º  do art.  22 da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2012.

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 117/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro 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 Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, e que fixa

prazo mínimo para alienação de veículos automotores apreendidos ou removidos.

A presente alteração vem para atualizar  e modificar os critérios de cobrança da

Taxa  de  Segurança  Pública  (TSP)  devida  na  remoção  e  estada  de  veículos

automotores.  A Taxa devida pela remoção e estada de veículos  apreendidos será

fixada considerando o tamanho desses veículos. Além disso, atualizam-se os valores
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cobrados por tais serviços, uma vez que se encontravam defasados.

O Projeto de Lei prevê, ainda, a alienação dos veículos apreendidos ou removidos

após noventa dias de sua apreensão ou remoção, conforme estabelecido no art. 328

da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Prevê,  também,  taxa  para  remunerar  a  disponibilização  de  acesso  a  sistema

informatizado  mantido  ou  controlado  pelo  DETRAN/MG  a  entidades  formalmente

vinculadas  ao  órgão  mediante  autorização,  permissão,  concessão  ou

credenciamento, ou submetidas a seu poder de polícia.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos e Justificativa da Secretaria

de  Estado  de  Fazenda,  órgão  responsável  pelo  processo  de  implementação  das

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos recursos

financeiros  necessários  à  consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública

Estadual.

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

de Lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Excelentíssimo Senhor Governador:

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de projeto de lei com o

objetivo de alterar  a Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975,  que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais, para atualizar e modificar os critérios

de cobrança da Taxa de Segurança Pública (TSP). Serão atualizados os valores da

taxa  devida  na  remoção  e  estada  de  veículos  apreendidos,  para  torná-los

consentâneos aos preços de mercado para os serviços de estacionamento e remoção

(reboque) de veículos. O anteprojeto prevê, também, que os veículos apreendidos ou

removidos serão imediatamente alienados pelo Poder Executivo após decorridos 90

(noventa) dias da apreensão ou remoção.

Ainda,  está-se  prevendo  taxa  para  remunerar  a  disponibilização  de  acesso  a

sistema informatizado mantido ou controlado pelo DETRAN/MG, a entidades a ele
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formalmente  vinculadas  mediante  autorização,  permissão,  concessão  ou

credenciamento ou submetidas a seu poder de polícia. Nesse passo, o DETRAN/MG

poderá contar  com recursos para a melhoria de  sua estrutura de atendimento ao

público,  permitindo  celeridade  e  segurança  nos  procedimentos  sob  sua

responsabilidade. Salienta-se, por oportuno, que o órgão da Polícia Civil  franqueia

diversos sistemas a entidades a ele vinculadas para execução material de tarefas, as

quais se encontram sob o poder de polícia fiscalizatória da autoridade de trânsito.

Uma vez  que  a  disponibilização  desses  sistemas  informatizados  implica  grandes

custos  para  o  Erário,  impede  que  as  entidades  executoras  de  tarefas  materiais

preparatórias e acessórias ao exercício do poder de polícia participem do custeio, eis

que se remuneram por essa prestação, não se podendo conceber que o Erário esteja

a suportar integralmente esses custos.

Reiteramos,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  protestos  de  estima  e

consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais, e fixa prazo mínimo para alienação de veículos

automotores apreendidos ou removidos.

Art. 1º - A Tabela D da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

*  -  O  quadro  contendo  as  alterações  na  Tabela  D  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.9.2011.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  promoverá  a  imediata  alienação  dos  veículos

automotores apreendidos ou  removidos a qualquer  título  após decorridos noventa

dias da data de apreensão ou remoção, observado o disposto no art.  328 da Lei

Federal  nº  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997,  que institui  o  Código  de Trânsito

Brasileiro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 118/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação  dessa  nobre  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  a

constituição de subsidiária da empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI.

Referida  subsidiária  terá  como  finalidade  realizar  operações  estruturadas  de

mercado relacionadas a seus ativos, incluindo-se os direitos creditórios de que seja

cessionária  nos  termos  do  art.  1º  da  Lei  19.266,  de  17  de  Dezembro  de  2010,

permitindo-lhe contar com importante instrumento para suas operações finalísticas,

sejam financeiras, sejam de capitais.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formulada pela Secretaria de Estado de Fazenda, consubstanciando o resultado de

estudos desenvolvidos pela entidade.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

Autoriza a empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI a constituir subsidiária.

Art.  1º  -  Fica  a  empresa  Minas  Gerais  Participações  S.A.  -  MGI  autorizada  a

constituir subsidiária, integral ou não, de propósito específico ou não, com a finalidade

de realizar operações estruturadas de mercado relacionadas a seus ativos, incluindo-

se os direitos creditórios de que seja cessionária nos termos do art.  1º  da Lei  nº

19.266, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 2º - É permitida a cessão de empregados da MGI para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 119/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação  dessa  nobre  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  a

constituição de subsidiária do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais

- BDMG.

Referida subsidiária terá como finalidade contribuir para a missão institucional do

Banco. Desde sua fundação, o BDMG vem desenvolvendo importante trabalho de

fomento, que, agora, reclama a estruturação de novos instrumentos, a permitir-lhe a

atuação ágil, eficaz e indutora nos processos de desenvolvimento, fomento e estímulo

da economia. Nos moldes do que já experimentam instituições no âmbito federal, a

exemplo  do  BNDES,  propõe-se  a  autorização  legislativa  para  a  constituição  da

subsidiária,  que  apoiará,  por  meio  de  uma  multiplicidade  de  instrumentos  e

operações, a atração de investimentos para o Estado de Minas Gerais.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,

consubstanciando o resultado de estudos desenvolvidos pela entidade.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Autoriza a empresa Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG

- a constituir subsidiária.

Art. 1º - Fica a empresa Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
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BDMG - autorizada a constituir subsidiária, integral ou não, de propósito específico ou

não, observadas as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis,

com a finalidade de:

I - apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se

incorporem novas tecnologias;

II - apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e

de  gestão  e,  ainda,  que  apresentem  perspectivas  adequadas  de  retorno  para  o

investimento,  em  condições  e  prazos  compatíveis  com o  risco  e  a  natureza  das

atividades;

III - realizar operações visando ao desenvolvimento de projetos e empreendimentos

de empresas privadas com importância e relevância para a economia do Estado de

Minas Gerais;

IV  -  contribuir  para  o  fortalecimento  do  mercado de capitais,  por  intermédio  de

estruturação  de  operações  de  capitais  e  oferta  de  valores  mobiliários  visando  à

democratização da propriedade do capital das empresas;

V - administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros;

VI  -  prestar  assessoria  técnica  para  estruturação  financeira  de  projetos  de

infraestrutura pública ou privada para o Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - É permitida a cessão de empregados do BDMG para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 120/2011*

Belo Horizonte, 15 de setembro 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 Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais.

O Projeto  de lei  em questão objetiva  reduzir  a  alíquota  de ICMS incidente  nas

operações internas com álcool para fins carburantes, buscando incentivar o consumo

de combustível de fonte renovável e menos poluente e, a um só tempo, desonerar o

consumidor  final.  Além  disso,  está  sendo  promovido  o  aprimoramento  de  regras

relativas à apropriação de crédito de ICMS, tornando mais efetivo o princípio da não

cumulatividade. Na mesma senda, aperfeiçoa o regime jurídico relativo à disciplina

tributária do ativo imobilizado.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de

Fazenda, órgão responsável pelo processo de implementação das políticas tributária

e  fiscal  e  pelo  provimento,  controle  e  administração  dos  recursos  financeiros

necessários à consecução dos objetivos da Administração Pública Estadual.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

contendo propostas de alteração da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

As alterações que se propõem são as seguintes:

1. reduzir a alíquota, de 22% para 19%, nas operações internas com álcool para

fins  carburantes,  (alínea  “i”  do  inciso  I  do  art.  12).  Pretende-se  com  a  redução

incentivar o consumo de combustível de fonte renovável e menos poluente;

2. aprimorar as regras relativas à apropriação de crédito de ICMS decorrente da

aquisição de bens para o ativo imobilizado, tornando mais justa a legislação tributária

e mais efetiva a aplicação do princípio da não cumulatividade, consagrado no art.

155, § 2º, I, da Constituição da República, em face de algumas distorções que foram

observadas na aplicação das regras em vigor a determinadas situações específicas,
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para:

2.1.  permitir,  na  hipótese  de  transferência  de  bens  do  ativo  imobilizado  entre

estabelecimentos  do  mesmo  contribuinte  localizados  no  Estado,  que  o

estabelecimento que receber o bem continue aproveitando o crédito relativo ao ICMS

incidente  na  aquisição  do  ativo  pela  empresa até  que se complete  o período de

apropriação de 48 meses, tendo em vista que o aproveitamento de créditos dos bens

do ativo imobilizado deve ser feito à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês;

2.2.  autorizar  o  Poder  Executivo  a  permitir  que  o  estabelecimento  que  possua

atividade  sazonal  e,  portanto,  não  promova  saídas  de  mercadorias  em  todos  os

meses  do  ano,  a  suspender  o  aproveitamento  das  parcelas  de  crédito  de  ICMS

decorrente  da  entrada  de  bens  do  ativo  imobilizado,  nos  períodos  em  que  não

ocorrerem saídas de mercadorias, podendo retomar a apropriação nos períodos em

que se verificarem as saídas, ficando suspensa, também, a contagem do prazo de 48

meses para o fim da apropriação;

2.3. autorizar o Poder Executivo a permitir que o estabelecimento que adquira bem

para  o  ativo  imobilizado  durante  a  fase  de  instalação  da  empresa,  a  começar  a

apropriar as frações de 1/48 (um quarenta e oito avos) do crédito correspondente no

mês em que se iniciarem suas atividades operacionais,  ou seja,  quando os bens

adquiridos começarem a ser utilizados na produção do estabelecimento.

Na oportunidade, reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26  de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 12 - (...)

I - (...)

i) 19% (dezenove por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;

(...)

Art. 29 - (...)
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§ 5º - (...)

4) (...)

a.5) caso o bem seja transferido em operação interna, para outro estabelecimento

do mesmo titular, antes do quadragésimo oitavo mês em que tenha ocorrido a sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal  contenha  a

informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos valores;

(...)

§ 13 - Na hipótese de que trata a alínea “a” do item 4 do § 5º deste artigo, o Poder

Executivo poderá autorizar ao contribuinte:

I - a suspender a apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos)

nos  períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias,  caso em que ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;

II  -  que adquirir  bem para  o  ativo  imobilizado durante  a  fase  de  instalação do

estabelecimento, a apropriar a primeira fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) do

crédito correspondente no mês em que tiverem início suas atividades operacionais.”.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2012.

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 121/2011*

Belo Horizonte, 16 de setembro 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 2.355/2011 seja apreciado em regime

de urgência.

O  referido  projeto  dispõe  sobre  aperfeiçoamentos  na  política  remuneratória  por

subsídio das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do

pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.355/2011.

“MENSAGEM Nº 122/2011*

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto de lei  incluso que autoriza a abertura de crédito

suplementar  de  R$304.317.700,00  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais - TJMMG.

Para o TJMG o crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e

encargos sociais, despesas correntes e despesas de investimentos.

Quanto ao TJMMG, a suplementação será utilizada para cobrir despesas correntes,

com pessoal e encargos sociais.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Belo Horizonte, de setembro de 2011.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  no  valor  de  R$303.257.700,00  (trezentos  e  três

milhões duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos reais) em favor do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais e ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais no valor de R$1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais).

No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a suplementação contemplará as
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seguintes ações:

- Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais, para pagamento de

Despesas  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais  referente  às  despesas  de  exercícios

anteriores no valor de R$35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecentos mil reais);

-  Remuneração de Servidores  da  Ativa  e  Encargos Sociais  para pagamento  de

despesas de Pessoal e Encargos Sociais e despesas de custeio referentes a auxílio-

creche e auxílio-alimentação totalizando o valor de R$121.500.000,00 (cento e vinte e

um milhões e quinhentos mil reais);

-  Proventos  de  Inativos  Civis  e  Pensionistas  para  pagamento  de  despesas  de

Pessoal  e  Encargos  Sociais  referentes  a  proventos,  despesas  de  exercícios

anteriores,  despesas  de  custeio  para  pagamento  de  auxílio-funeral  e  Pensões

específicas  dos  Institutos  de  Previdência,  totalizando  o  valor  de  R$95.300.000,00

(noventa e cinco milhões e trezentos mil reais);

- Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias para pagamento de despesas de

custeio  referentes  a  despesas  contratuais,  prestação  de  serviços,  aquisição  de

veículos  para  renovação  da  frota  e  aquisição  de  equipamentos  e  materiais

permanentes  totalizando  o  valor  de  R$10.757.700,00  (dez  milhões  setecentos  e

cinquenta e sete mil e setecentos reais).

-  Construção  e  Reforma  de  Unidades  Prediais  do  Tribunal  de  Justiça  para

pagamento de despesas no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

Para  atender  as  despesas  acima  mencionadas  serão  utilizados  recursos

provenientes de:

I  -  excesso  de  arrecadação  previsto  para  o  corrente  exercício  no  valor  de

R$11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais);

II - excesso de arrecadação da receita de recursos destinados à cobertura do Déficit

Atuarial do RPPS do Tribunal  de Justiça do Estado Minas Gerais,  previsto para o

corrente exercício no valor  de R$88.100.000,00 (oitenta e oito  milhões e cem mil

reais);

III  -  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto para o corrente exercício no

valor de R$50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais);
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IV -  excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal  para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

previsto para o corrente exercício no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

V - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais previsto para o corrente exercício no

valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

VI - saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais no valor de R$90.075.396,00 (noventa milhões

setenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais);

VII - saldo financeiro da receita de Alienação de Bens que integram o patrimônio do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no valor de R$257.700,00 (duzentos e

cinquenta e sete mil e setecentos reais);

VIII - anulação de dotação orçamentária de custeio do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais no valor de R$14.424.604,00 (quatorze milhões quatrocentos e vinte

e quatro mil e seiscentos e quatro reais) e;

IX - anulação de dotação orçamentária de investimento do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais no valor de R$43.000.000,00 (quarenta e três milhões de

reais).

Por sua vez, a suplementação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

contemplará as ações de Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais

(2456), no valor de R$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), e Proventos de

inativos civis e Pensionistas (7006) no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) no

grupo de Pessoal e Encargos Sociais. Para atender essas despesas serão utilizados

recursos provenientes do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários previstos

para o corrente exercício.

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 19.418,

de 03 de janeiro de 2011, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.
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Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.453/2011

Autoriza  a abertura de crédito suplementar  de R$304.317.700,00 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do:

I - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$303.257.700,00

(trezentos e três milhões duzentos e cinqüenta e sete mil e setecentos reais), para

atender a:

a)  despesas  de  pessoal  e  encargos  sociais  no  valor  de  R$244.300.000,00

(duzentos e quarenta e quatro milhões e trezentos mil reais);

b) despesas correntes no valor de R$15.700.000,00 (quinze milhões e setecentos

mil reais) e;

c) despesas de investimentos no valor de R$43.257.700,00 (quarenta e três milhões

duzentos e cinqüenta e sete mil e setecentos reais).

II  -  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  valor  de

R$1.060.000,00  (um  milhão  e  sessenta  mil  reais)  para  atender  a  despesas  com

Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação  previsto  para  o  corrente  exercício  no  valor  de

R$12.960.000,00 (doze milhões novecentos e sessenta mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de recursos destinados à cobertura do

Déficit Atuarial do RPPS do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto

para o corrente exercício no valor de R$88.100.000,00 (oitenta e oito milhões e cem

mil reais);

III  -  do excesso de arrecadação da receita de  taxa de fiscalização judiciária  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto para o corrente exercício no

valor de R$50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais);

IV - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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previsto para o corrente exercício no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

V - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais previsto para o corrente exercício

no valor R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

VI  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no valor de R$90.075.396,00 (noventa

milhões setenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais);

VII - do saldo financeiro da receita de Alienação de Bens que integram o patrimônio

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  valor  de  R$257.700,00

(duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos reais); e

VIII - da anulação de Recursos Diretamente Arrecadados do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais  no  valor  de  R$57.424.604,00 (cinqüenta  e  sete  milhões

quatrocentos e vinte quatro mil seiscentos e quatro reais).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.460/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes Claros, com

sede no Município de Montes Claros.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.460/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública o

Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes Claros, com sede no Município de
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Montes Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo prestar assistência social a mendigos e andarilhos.

Com esse propósito,  a instituição retira essas pessoas das ruas; orienta-as com

relação  à  alimentação,  a  aspectos  de  higiene  e  à  prevenção  do  uso de  drogas;

presta-lhes  atendimento  psicológico,  médico  e  odontológico;  realiza  atividades

educativas e profissionalizantes com vistas a sua reintegração na sociedade; oferece

acompanhamento social às famílias.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  de  Recuperação

Leão de Judá de Montes Claros em defesa dos menos favorecidos, consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.460/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.981/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de

Paiolinho, com sede no Município de Lambari.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição 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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.981/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Paiolinho, com sede

no Município de Lambari, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

1997 para  defender  os  interesses  e  os  direitos  dos  moradores  dos Povoados  de
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Paiolinho, Cachoeirinha, Folheta e Sumidouro.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento dessas comunidades

por  meio  de  obras  e  atividades  econômicas,  culturais  e  desportivas;  incentiva  a

integração de seus moradores, a fim de proporcionar um convívio mais harmônico

entre eles; conscientiza as pessoas de suas potencialidades, levando-as a lutar por

suas necessidades.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça tem como finalidade adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

no art. 1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho  de

Desenvolvimento  Comunitário  da  Comunidade  de  Paiolinho  em  prol  do  pleno

exercício da cidadania de seus atendidos, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.981/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  das  Famílias  de  Produtores  Rurais  do  Bairro  da

Graminha – Afagra –, com sede no Município de Guaranésia.

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 2.019/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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das Famílias de Produtores Rurais do Bairro da Graminha – Afagra –, com sede no

Município de Guaranésia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo lutar em defesa dos direitos e do bem-estar da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição presta assistência social a grupos em situação de

vulnerabilidade; combate a fome e a pobreza, por meio da distribuição de alimentos,

agasalhos e materiais de construção; promove cursos profissionalizantes voltados à

integração  dos  alunos  no  mercado  de  trabalho;  protege  a  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice, por meio de incentivo ao aleitamento materno;

realiza  campanhas  de  combate  a  doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas;

orienta sobre a preservação do meio ambiente; auxilia as pessoas carentes em suas

necessidades básicas nas áreas de saúde, alimentação, trabalho, moradia, educação

e produção; desenvolve atividades promocionais, culturais e recreativas.

Diante do relevante trabalho realizado pela Afagra em prol do pleno exercício da

cidadania  dos moradores  da  comunidade em  que atua,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.019/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.021/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Ajuda – GA –, 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 2.021/2011 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Ajuda – GA –, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência às pessoas em situação

de vulnerabilidade.

Para a consecução de seu propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; ao combate

da  fome  e  da  pobreza;  à  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  carentes,

principalmente  dos  desamparados  residentes  nas  ruas,  buscando  reintegrá-los  à

família e à sociedade.

Diante do relevante trabalho realizado pelo Grupo de Ajuda em favor dos menos

favorecidos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.021/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.062/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Equoterapia – AME –, com sede

no Município de Uberaba.

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 2.062/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira de Equoterapia – AME –, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica
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de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, terapêutico, educativo,

cultural, desportivo e assistencial.

Com  o  intuito  de  alcançar  seu  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  de

habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de crianças, adolescentes e

adultos com deficiência física, mental ou problemas comportamentais, por meio da

prática  da  equoterapia;  promove  e  estimula  cursos,  pesquisas,  estudos  e

levantamentos  estatísticos  referentes  à  equoterapia  e  à  equitação,  propiciando  o

avanço  científico  e  tecnológico  da  área,  bem  como  a  formação  de  técnicos

especializados  e  equipes  interdisciplinares;  mantém  biblioteca  e  divulga  material

didático  e  informativo  sobre  a  equoterapia;  apoia  a  implantação  de  centros  de

equoterapia,  exigindo a  observância  de padrões de  ética,  eficiência  e segurança;

realiza  palestras,  encontros  e  eventos similares  com as  famílias  de pessoas com

deficiência; colabora na educação e na formação do caráter dos jovens; estimula a

prática do esporte hípico e a formação de novos valores para competições.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à Associação Mineira de

Equoterapia o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.062/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores do Córrego Santa Cruz,

com sede no Município de Inhapim.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.101/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Produtores  do  Córrego  Santa  Cruz,  com  sede  no  Município  de

Inhapim, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1999 com o

objetivo de contribuir para o fomento e a racionalização das explorações econômicas,

especialmente  as  agropecuárias,  visando melhorar  as condições de  vida de seus

associados.

Com esse propósito,  a instituição promove ações nas áreas econômica, cultural,

desportiva  e  social;  incentiva  a  integração  e  a  melhoria  do  convívio  entre  seus

associados; apoia as famílias de agricultores em suas atividades; desenvolve canais

de comercialização dos produtos e serviços de seus associados, por meio de feiras,

lojas e de assessoria na exportação; presta assistência a crianças e adolescentes, à

maternidade e à velhice;  combate a fome,  a desnutrição e a pobreza;  defende a

preservação do meio ambiente; fomenta programas de habitação popular.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  dos  Produtores  do  Córrego  Santa  Cruz,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.101/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.102/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares do Córrego da

Mangueira, com sede no Município de Inhapim.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.102/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Agricultores  Familiares  do  Córrego  da  Mangueira,  com  sede  no  Município  de

Inhapim,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

contribuir  para  o  fomento  e  a  racionalização  das  atividades  econômicas  locais,

especialmente as agropecuárias, com o objetivo de melhorar as condições de vida de

seus associados.

Com esse propósito,  a instituição promove ações nas áreas econômica, cultural,

desportiva  e  social;  incentiva  a  integração  e  a  melhoria  do  convívio  entre  seus

associados; apoia as famílias de agricultores em suas atividades; desenvolve canais

de comercialização dos produtos e serviços de seus associados, por meio de feiras,

lojas e de assessoria na exportação; presta assistência a crianças e adolescentes, à

maternidade e à velhice; implementa programas que contribuam para a segurança

alimentar e o combate à fome, à desnutrição e à pobreza; e defende a preservação

do meio ambiente como fonte de vida.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  de

Agricultores Familiares do Córrego da Mangueira, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.102/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.106/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Comunitários de Leite de

Inhapim, com sede no Município de Inhapim.
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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 2.106/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  Comunitários  de  Leite  de  Inhapim,  com  sede  no  Município  de

Inhapim,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

contribuir  para o fomento e a racionalização das atividades de criação de gado e

produção  leiteira,  com  o  objetivo  de  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus

associados.

Com esse propósito,  a instituição promove ações nas áreas econômica, cultural,

desportiva  e  social;  incentiva  a  integração  e  a  melhoria  do  convívio  entre  seus

associados; apoia as famílias dos produtores de leite em suas atividades; desenvolve

canais de comercialização dos produtos e serviços de seus associados, por meio de

feiras, de lojas e de contato com os compradores; presta assistência a crianças e

adolescentes, à maternidade e à velhice;  combate a fome e a miséria;  defende a

preservação do meio ambiente.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Produtores Comunitários de Leite de Inhapim, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.106/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.114/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Fazenda

Cafundó, com sede no Município de Unaí.

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 2.114/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Cafundó,  com  sede  no  Município  de  Unaí,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social e educativo, que tem

abrangência  nos  limites  das  Fazendas  Riacho  das  Pedras,  Raizama,  Canto,

Cambauba e Cafundó.

A instituição tem como finalidades proteger a saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; fortalecer e integrar seus associados para a ação coletiva e

para  a  prestação  de  serviços,  estimulando  novas  lideranças;  fomentar  atividades

econômicas na comunidade; congregar esforços para melhorar as condições de vida

locais  e  sanear  os  problemas existentes,  com vista  ao bem-estar  social;  oferecer

cursos de interesse da comunidade;  desenvolver  projetos  de reflorestamento com

eucalipto; implantar meios de comunicação na região; combater a fome e a pobreza;

incentivar projetos de turismo, lazer e geração de emprego e renda; divulgar a cultura

e o esporte; defender a preservação do meio ambiente e o saneamento básico.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Associação  dos

Produtores Rurais da Fazenda Cafundó, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.114/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.188/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques, o Projeto de

Lei  em epígrafe fixa a data-base e o percentual  relativo  ao  ano de 2011,  para a

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/7/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa em 1º de maio a data-base para a revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, nos termos do art. 37,

inciso  X,  da  Constituição  Federal,  além  de  fixar  em  6,51%  o  percentual  de

recomposição a ser aplicado a partir de 1º/5/2011.

Frise-se que a proposição utiliza-se corretamente da terminologia vencimentos já

que abrange apenas os servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do

Ministério Público do Estado, os quais possuem o sistema remuneratório composto

pela  referida  parcela  somada  a  adicionais  e  gratificações,  não  abrangendo  os

membros do Ministério Público (Promotores e Procuradores de Justiça) os quais são

remunerados pelo sistema de subsídio (parcela única) previsto no art. 39, § 4o, da

Constituição Federal de 1988.

O § 2o do art. 1o da proposição estabelece ressalva no sentido de que o disposto

na futura  lei  não deve aplicar-se  ao  servidor  inativo  cujos  proventos tenham sido

calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam

reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.
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Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria.

O projeto objetiva conferir operatividade ao comando constitucional contido no art.

37, inciso X, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos:

“Art. 37 – (...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;”.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo

à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a

adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado) e o segundo,

referente à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face

da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual

já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos Tribunais como um

direito  subjetivo dos servidores públicos,  constituindo uma obrigação do Chefe de

cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao

projeto indispensável para o seu asseguramento.

Quanto  à iniciativa da  proposição,  entendemos  que ela  está de  acordo com as

disposições constitucionais, uma vez que a Constituição Federal, no art. 127, § 2o, e

a Constituição Estadual, no art. 122, I, asseguram ao Ministério Público a autonomia

funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder Legislativo projetos de lei

que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos e serviços auxiliares.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição

do  índice  de  reajuste  e  da  data-base  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e

proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de

outros Poderes do ente federativo.

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do

Brasil. Como ponderou o Min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do

art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices
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para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial.  (...).’”

(ADI 603, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 17/8/2006, Plenário, “DJ” de

6/10/2006.)

A  ressalva  apresentada  no  §  2o  do  art.  1o  coaduna-se  com  as  alterações

constitucionais operadas no regime de aposentação do servidor público, notadamente

com  a  edição  da  Emenda  à  Constituição  nº  41,  de  2003.  Essa  Comissão  de

Constituição e Justiça, quando da apreciação do Projeto de Lei nº 4.663/2010, do

Tribunal  de  Justiça  que  tratou  do  reajuste  dos  vencimentos  e  proventos  dos

servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  entendeu  pela  constitucionalidade  de

dispositivo idêntico ao que ora se apresenta na presente proposição.

É possível dizer que as alterações trazidas pela Emenda à Constituição nº 41/2003

que se inferem da leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição

Federal, embora tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma

separação  no  tratamento  jurídico  da  matéria  em  relação  aos  servidores  que  a

proposta normativa em tela pretende abrigar (aposentados que não possuem o direito

à paridade).

A esse respeito,  segue a opinião de Daniela Mello Coelho: “Inserida no rol  das

alterações promovidas pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003, a derrubada do

instituto da paridade entre os proventos dos inativos e os vencimentos dos servidores

em  atividade,  com  a  substituição  pela  garantia  do  reajustamento  dos  benefícios,

promoveu a proximidade do tratamento conferido à matéria no campo da previdência

do servidor com aquele disciplinado no RGPS”. (“Servidor Público”, organização de

Cristiana Fortini, Belo Horizonte: Fórum, 2009, pág. 55.).

Por fim, destacamos que o art. 169 da Constituição Federal de 1988 estabelece que

a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita

se  houver  prévia  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de

despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos  dela  decorrentes  bem  como  se  houver

autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária analisar o estudo do impacto e apurar se tais pontos se encontram

atendidos pela proposição.
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Na mensagem  por  meio  da  qual  se  encaminhou  o  projeto  em  exame,  o  autor

destaca que todos os valores do impacto financeiro decorrentes da proposta foram

aprovados  conforme  a  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  mostrando-se

compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.188/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Jayro Lessa

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

do  Deputado  André  Quintão;  aprovação  -  Questão  de  ordem  -  Correspondência:

Mensagens  nºs  109  a  122/2011  (encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.442  a

2.445/2011; o Convênio nº 81/2011, celebrado pelo Conselho Nacional  de Política

Fazendária  -  Confaz  -,  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.446  a  2.452/2011;  solicitando

tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011  e

encaminhando o Projeto de Lei nº 2.453/2011, respectivamente), do Governador do

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.454 a 2.467/2011 - Requerimentos nºs 1.549 a

1.558/2011 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz (3) e

Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Questão  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados  Neider  Moreira  e  Carlin  Moura  -  Questões  de  ordem;  chamada  para

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 -  Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Antonio Lerin

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Em discussão, a ata. Com a palavra,

para discuti-la, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, se possível, gostaria que fosse feita

uma inclusão na ata. Pela manhã, o Deputado Rogério Correia e eu discutimos a ata

da reunião anterior, aliás, fizemos questão de ordem. Reiteramos nosso apelo aqui,

como fizemos pela manhã. Estamos em um momento importante da Assembleia. Os

trabalhadores  da  educação  fazem  uma  greve  absolutamente  legítima,  heroica  e

histórica pela adoção do piso nacional, que pode ser uma grande conquista para a

política pública de educação em Minas e no País. O projeto enviado não atende o

conjunto dos trabalhadores da educação. Não queremos que esse projeto chegue ao

Plenário sem esgotar os canais de reabertura das negociações. Uma categoria só sai

da greve se houver negociação, e não, pressão. Portanto, solicito que seja colocado

na ata que formulamos essa questão de ordem para que, enquanto não houver uma

efetiva negociação dos trabalhadores de educação em greve com o governo, esse

projeto não seja colocado na pauta de votação da Assembleia. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

visitantes  nas galerias,  telespectadores da TV Assembleia,  tive oportunidade, pela
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manhã, de falar do Estado de exceção legado por Aécio Neves com a supressão das

liberdades  democráticas,  com  a  tutela  da  imprensa,  do  Ministério  Público  e  do

Judiciário e esta Casa posta de joelhos. Isso faz com que os Poderes não cumpram

suas funções. Hoje houve a prisão do Diretor do Iter, Ivonei, ex-Prefeito de Janaúba,

do PSDB, suplente de Deputado; a queda do Secretário Manoel Costa; um mandado

de busca e apreensão e a prisão de oito servidores públicos. Tudo isso poderia ser

evitado se esta Casa pudesse funcionar. É preciso registrar que o governo Aécio foi o

período da história desta Casa em que menos CPIs foram implantadas - houve um

sexto por ano das CPIs que este Poder instaurou durante o regime militar. A ditadura

de Aécio é muito mais profunda do que a dos militares: não permite que se investigue

nada. Tentamos fazer uma CPI em maio; não conseguimos e convertemos a nossa

tentativa em um requerimento com o seguinte teor.  (-  Lê:)  “O Deputado que este

subscreve, nos termos do Regimento Interno, considerando as notícias veiculadas

pela imprensa, notadamente o jornal “O Tempo”, e a decisão exarada nos autos da

ação popular em trâmite na Comarca de Rio Pardo de Minas, requer se oficie ao

Instituto  de  Terras  de  Minas  Gerais  –  Iter-MG  -  para  que  sejam  prestadas  as

seguintes informações: a) cópia dos contratos do Iter-MG com o Instituto Mineiro de

Desenvolvimento -  IMDC -  e  respectivos processos licitatórios  e eventuais  termos

aditivos;  b)  cópia  dos  contratos  com  cooperativas;  c)  cópia  dos  contratos  com

empresas e profissionais  de agrimensura,  com respectivos processos licitatórios e

eventuais termos aditivos; d) se os atuais Prefeito e Vice-Prefeito de Rio Pardo de

Minas  são  cooperados  de  alguma  cooperativa  que  mantenha  contrato  de

arrendamento  com  o  Iter-MG;  e)  se  algum  servidor  ou  ex-servidor  do  Iter-MG  é

cooperado de alguma cooperativa que mantenha contrato com o Iter-MG; f) relação

de servidores do Iter-MG cedidos a outros órgãos no período de outubro de 2010 até

a  presente  data;  g)  razões  do  fechamento  das  representações  do  Iter-MG  nas

cidades  de  João  Pinheiro  e  Governador  Valadares;  h)  cópia  da  manifestação da

Advocacia-Geral do Estado contrária aos arrendamentos com cooperativas e o elenco

das  ações  tomadas  pela  Secretaria  em  razão  dessa  manifestação;  i)  se  algum

empregado ou associado do IMDC vem atuando no setor jurídico do Iter-MG e, caso

afirmativo, qual a razão”. Esse requerimento foi apresentado em Plenário no dia 11 de
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maio, aprovado em Plenário no dia 7 de julho, enviado ao governo, mas não houve

nenhuma resposta. A resposta veio agora, da Polícia Federal, com a prisão do Diretor

do Iter e a queda do Secretário de Estado, nesta verdadeira lambança em que se

transformou o governo do Estado. Tudo isso, Sr. Presidente, porque esta Casa não

funciona, porque este Poder está de joelhos diante do Senador Aécio Neves, porque

aqui  só se preocupa com a obsessão presidencial  do Senador  Aécio Neves.  É o

samba de uma só  nota.  Só se pensa na candidatura  do Malvadeza,  do  Aecinho

Malvadeza.  Nada que contrarie  a obsessão do Aecinho Malvadeza pode ser  dito,

pode  ser  feito.  Os  Poderes  não  podem  funcionar,  Sr.  Presidente.  É  preciso

colocarmos termo nisso. A Minas real está aqui, e a Minas da mídia, dos publicitários,

nós a conhecemos. Esta Casa, já não era sem tempo, precisa levantar-se, deixar de

ficar de joelhos diante desse senadorzinho, dessa obsessão presidencial e ter uma

ação afirmativa em favor da educação de Minas Gerais. Muito obrigado.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 109/2011

A Mensagem nº 109/2011 e o Projeto de Lei nº 2.442/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 110/2011

A Mensagem nº 110/2011 e o Projeto de Lei nº 2.443/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 111/2011

A Mensagem nº 111/2011 e o Projeto de Lei nº 2.444/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 112/2011

A Mensagem nº 112/2011 e o Projeto de Lei nº 2.445/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 113/2011

A Mensagem nº 113/2011 e o Convênio nº  81/2011 foram publicados na edição

anterior.
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MENSAGEM Nº 114/2011

A Mensagem nº 114/2011 e o Projeto de Lei nº 2.446/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 115/2011

A Mensagem nº 115/2011 e o Projeto de Lei nº 2.447/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 116/2011

A Mensagem nº 116/2011 e o Projeto de Lei nº 2.448/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 117/2011

A Mensagem nº 117/2011 e o Projeto de Lei nº 2.449/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 118/2011

A Mensagem nº 118/2011 e o Projeto de Lei nº 2.450/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 119/2011

A Mensagem nº 119/2011 e o Projeto de Lei nº 2.451/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 120/2011

A Mensagem nº 120/2011 e o Projeto de Lei nº 2.452/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 121/2011

A Mensagem nº 121/2011,  solicitando tramitação em regime de urgência para o

Projeto de Lei nº 2.355/2011, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 122/2011

A Mensagem nº 122/2011 e o Projeto de Lei nº 2.453/2011 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Dirceu  Brás  Aparecido  Barbano,  Presidente  da  Anvisa,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  588/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 588/2011.)



1122
____________________________________________________________________________

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento  e  Gestão  (9),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 84, 372, 1.266, 1.501, 1.895, 2.036,

2.056,  2.087  e  2.089/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu,

encaminhando cópia  do  Ofício  nº  116/2011,  enviado  por  essa  Casa Legislativa  à

empresa responsável pelos serviços públicos de coleta, tratamento e distribuição de

água e esgoto de Caxambu. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. José Roberto Gariff Guimarães, Prefeito Municipal de São José do Goiabal,

solicitando  o  agendamento  de  visita  a  ser  realizada  por  uma  comitiva  de

representantes dos moradores de São José do Goiabal a esta Casa Legislativa.

Da  Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa  de  Melo,  Diretora-Geral  do  Igam,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.408/2011,  da  Comissão  de  Minas  e

Energia.

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio

Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  906/2011,  da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte

(4),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  1.144  e  1.257/2011,

respectivamente  do  Deputado  Carlos  Henrique  e  da  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência, e das Comissões de Direitos Humanos e do Transporte encaminhados,

respectivamente, pelo Ofícios nºs 1.316 e 2.286/2011/SGM.

Da Sra.  Lilian  dos  Santos  Rahal,  Secretária  Adjunta  da  Secretaria  Nacional  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e

Combate  à  Fome,  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  relativos  ao

Convênio nº 011/2009, celebrado entre esse Ministério e o Estado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Paulo  Leonel  de  Souza  Menezes,  Diretor  Executivo  de  Estratégia  e

Distribuição da CEF, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.114/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.
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Do FNDE (719)  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. Roberto Luciano Fortes Fagundes, Presidente da ACMinas, em resposta ao

Ofício nº  2.236/2011/SGM, agradecendo a prestação de orientações,  por meio de

cartilha, sobre como incentivadores e empreendedores podem beneficiar-se da Lei de

Incentivo ao Esporte. (- À Comissão de Esporte.)

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, da Secretaria de Saúde, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.762/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.762/2011.)

Do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG,

indicando  o  Sr.  Emerson  Gonçalves  da  Silva,  Diretor-Superintendente  dessa

entidade, para participar de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais a

ser realizada em Arinos, em 23/9/2011. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  João  Costa,  Gerente  de  Metal  da  Novelis  do  Brasil  Ltda.,  prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado por

meio do Ofício nº 1.866/2011/SGM.

CARTÕES

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando

exemplar da edição especial da revista desse Tribunal de 2011. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Da Sra.  Adriene Andrade,  Corregedora do  Tribunal  de Contas,  encaminhando o

relatório  de  atividades  da Corregedoria  desse Tribunal  no  biênio  2009-2010.  (-  À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Tadeu Barreto Guimarães, Coordenador Executivo do Programa Estado para

Resultados, encaminhando relatório que contém a síntese das ações executadas na

administração pública estadual d,urante a vigência desse programa, de 2007 a 2010.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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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 2.454/2011

Dá a denominação de Escola Estadual Maria Auxiliadora Moraes à escola estadual

de ensino médio e fundamental do Bairro Jardim Primavera do Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Maria  Auxiliadora  Moraes  a  escola

estadual de ensino médio e fundamental localizada no Bairro Jardim Primavera, no

Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: Esta proposta é uma justa e merecida homenagem à professora Maria

Auxiliadora Moraes, que durante tantos anos se dedicou e contribuiu para o processo

educacional no Município de Varginha, como demonstra sua vida profissional.

Foi professora de ensino fundamental na Fundação Escolar Beneficente, na Escola

Estadual Brasil, no Colégio Catanduvas, no Ginásio José Camilo Tavares e na Escola

Estadual  Polivalente  de  Varginha.  Também  contribuiu  para  a  educação  de  nível

superior  como professora  de  matemática  e  estatística  na  Faculdade de  Filosofia,

Ciências e Letras de Varginha durante 20 anos, e como Coordenadora do Curso de

Pós-Graduação em Matemática.

Contribuiu  na  área  administrativa  como  Chefe  da  Seção  de  Pagamento  e

posteriormente  como  Coordenadora  da  Área  Administrativa  da  27ª  Delegacia

Regional de Ensino de Varginha.

Mas  sua  dedicação  e  contribuição  social  não  se  restringiu  a  área educacional.

Trabalhou voluntariamente na ONG Viva Vida de Varginha, dando apoio espiritual e

afeto aos doentes do Centro de Oncologia.  Foi  catequista, membro da Legião de

Maria e Ministra da Eucaristia  na Igreja do Mártir  São Sebastião e participou dos

grupos de oração e da Renovação Carismática na Igreja Matriz do Divino Espírito

Santo.
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Por todos esses relevantes serviços prestados à coletividade e ao engrandecimento

e progresso do Município de Varginha, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da

Câmara Municipal de Varginha e a Medalha da Inconfidência do Governo do Estado

de Minas Gerais, como professora do ano em 1987, representando a jurisdição da 27ª

DRE.

- 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 2.455/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Ypiranga  Atlético  Clube  -  YAC  -,  com  sede  no

Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Ypiranga Atlético Clube - YAC -, com

sede no Município de Cruzília.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Ypiranga Atlético Clube - YAC -, com sede no Município de Cruzília,

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e duração por

tempo  indeterminado que tem  por  finalidade  proporcionar  a  difusão de atividades

sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,  principalmente  o  futebol,  podendo  ainda

praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas,

inclusive o futebol feminino.

A referida entidade atende aos requisitos  legais  para ser  declarada de utilidade

pública,  razão pela qual  conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.456/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo
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- Soproger -, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramentos do

Bairro São Geraldo - Soproger -, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo, associação sem fins lucrativos

que 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 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,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo o pleito, 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 2.457/2011

Declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural José Lázaro Henriques,

com sede no Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Sócio  Cultural  José

Lázaro Henriques, com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: A Associação Sócio Cultural José Lázaro Henriques é uma entidade

com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada, fundada em 1º/9/2009.

Tem por finalidade a promoção da cultura como ferramenta de inclusão social da

população  menos  favorecida,  a  defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico,

artístico  e  cultural  material  e  imaterial,  a  formação  sociocultural  dos  indivíduos

envolvidos direta e indiretamente por meio da arte e da educação; a prestação de

serviços de assistência social, com atenção às necessidades dos associados e da

comunidade, a defesa do cumprimento da lei,  a implantação de novas ideias  que

venham  beneficiar  a  comunidade,  com  o  intuito  de  promover  a  disseminação  da

cultura e o desenvolvimento social das comunidades com dignidade e respeito aos

direitos essenciais.

Conforme  documentação  apresentada,  comprova-se  que  os  membros  de  sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício de

suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias com órgãos estaduais,  o que facilitará o cumprimento de sua finalidade,

principalmente com relação à ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  à

Comunidade do Município de Araguari, torna-se imperativa a aprovação deste projeto

por nossos ilustres pares.

- 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 2.458/2011

Declara de utilidade pública a Casa Espírita  Bittencourt  Sampaio,  com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita Bittencourt Sampaio,



1128
____________________________________________________________________________

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação:  A Casa  Espírita  Bittencourt  Sampaio  é  uma organização  religiosa.

Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  em  funcionamento  desde

18/6/61, tem por finalidade propagar e difundir a doutrina espírita codificada por Allan

Kardec.

A  Casa  Espírita  Bittencourt  Sampaio  preenche  os  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua aprovação pelo Plenário e pelas comissões

permanentes.

- 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 2.459/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Amigos do Vale do Aço de Ipatinga - Favi -,

com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Amigos do Vale do Aço de

Ipatinga - Favi -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A Fundação  Amigos  do  Vale  do  Aço  de  Ipatinga  -  Favi  -,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Ipatinga,
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MG, tem como finalidade programar, planejar e divulgar projetos sociais de interesses

da comunidade da região,  em especial  aqueles voltados para as  pessoas idosas,

crianças,  grupos  de mães,  portadores de deficiências  físicas,  população de baixa

renda, criar, manter e administrar atividades e programas de serviços à cultura e a

educação,  mediante  canais  próprios  de  radiofusão  cultural  e  educacional,  sem

finalidades  comerciais,  tendo  como objetivo  prioritário  os  interesses  comunitários,

programar e executar serviços especiais de retransmissão ou distribuição de sinais de

rádio  e  ou  televisão  em  regime  simultâneo  ou  misto,  atendendo  os  objetivos  de

implantação de serviços comunitários informativos e de programas de interesses da

comunidade.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  se  encontra  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/1998.

Por  estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

- 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 LEI Nº 2.460/2011

Dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais  que tenham

como objeto a adoção de menores.

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

Art. 1º - Os procedimentos judiciais em tramitação no Poder Judiciário Estadual que

tenham como objeto a adoção de menores receberão,  mediante requerimento do

interessado,  tratamento  prioritário  na  prática  de  todo e  qualquer  ato  ou  diligência

procedimental, tais como distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,

citações  e  intimações,  inclusão  em  pautas  de  audiências  e  julgamentos  e

proferimento de decisões judiciais.

Parágrafo único - O interessado na obtenção do benefício estabelecido nesta lei

deverá requerê-lo ao Juiz da causa ou ao Juiz distribuidor, comprovando desde logo o

objeto da ação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Delvito Alves

Justificação: É necessário que os processos judiciais que tenham como objeto a

adoção de menores tenham prioridade na tramitação no Poder Judiciário Estadual,

tendo em vista que o objetivo de inclusão de menores, desprovidos de convivência

familiar,  em  um  novo  lar,  seja  feito  com  a  maior  brevidade  possível  para  evitar

maiores danos psicológicos.

Ressalte-se que este projeto de lei levou em conta a existência das varas cíveis

únicas nas comarcas do interior do Estado, onde a competência para julgar feitos da

infância e da juventude não é exclusiva, e que, onde existe a vara especializada da

infância,  da  juventude  e  do  idoso,  o  idoso já  tem preferência,  em  virtude de  lei,

devendo os processos de adoção também dispor dessa prioridade.

A maratona  das  famílias  para  conseguir  adotar  uma  criança  gera  expectativa

imensa não só nelas, mas também nas crianças, devendo o Poder Judiciário Estadual

conceder  a  prioridade  na  tramitação  desses  feitos,  sendo  um  pleito  justo  e  de

repercussão social plenamente justificável.

- 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 2.461/2011

Determina ao Poder Executivo, através do órgão responsável, inserir nos projetos

arquitetônicos das unidades escolares instalação de sistema de coleta para captação

da água de chuva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  No projeto arquitetônico para edificação das novas unidades  escolares

estaduais, será inserida a instalação de reservatórios ou cisternas para captação da

água  de  chuva,  para  fins  de  economia,  sustentabilidade  e  preservação  do  meio

ambiente.

Parágrafo único - A água coletada servirá para a limpeza dos pátios das escolas e

das salas de aula e também será reaproveitada nas descargas dos sanitários.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Educação elaborará cronograma para adaptação

de todos os estabelecimentos de ensino já em funcionamento de maneira que todas
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as escolas da rede estadual de ensino se utilizem desse recurso ecológico.

Art.  3° - As despesas decorrentes da execução desta  lei  correrão por conta das

dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: O Poder Executivo não pode deixar de sintonizar suas ações com a

evolução  e  os  avanços  tecnológicos  no  que  concerne  a  tornar  suas  edificações

ambientalmente  responsáveis.  Começar  esse processo pela  educação é  um bom

início, pois se trata de uma ferramenta de gestão inovadora que nasce da consciência

da  necessidade  de  modernizar-se  de  maneira  sustentável.  Nesse  contexto,  a

captação da água de chuva é um bom exemplo a ser seguido pela sociedade civil.

Esse será um grande incentivo na direção da responsabilidade ambiental.

A divulgação do uso de cisternas nas unidades escolares visa criar nas pessoas da

comunidade uma consciência ecológica e despertá-las para a necessidade de evitar o

desperdício de recursos naturais, tendo em vista que a água potável é um recurso

finito que, portanto, deve ser utilizado de forma racional. Também deve ser observado

que a água de chuva é limpa e pode ser utilizada para atividades que dispensem o

uso  de  água  tratada  como:  rega  de  plantas,  lavagem  de  quintal  e  de  calçadas,

descargas de vaso sanitário, irrigação de hortas e culturas em geral. Além disso, o

sistema de  coleta  da  água  de  chuva  e  seu  armazenamento  em  cisternas  é  um

recurso  que  diminui  o  impacto  da  água  de  chuva  nas  galerias  pluviais,  e  o

armazenamento de água de chuvas para posterior utilização contribui para minimizar

as enchentes, sendo que o sistema de captação de água de chuva em cisternas é

uma fonte alternativa de captação de água. As escolas do Estado de Minas Gerais

serão  a  partir  de  então  modelos  de  edificações  que  adotarão  esse  sistema  de

captação de água, o que contribuirá com a preservação do meio ambiente.

Este projeto de lei visa fazer com que o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

estabeleça um mecanismo de incentivo a toda a sociedade civil para que adote esse

modelo de captação da água de chuva, por meio da instalação de sistema de coleta

de  água  de  chuva  e  de  seu  armazenamento.  O  apoio  dos  nobres  pares  se  faz
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necessário,  portanto,  para  o  preenchimento  de  mais  um  requisito  ao  progresso

sustentável do Estado de Minas Gerais.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.462/2011

Institui  a Política de Promoção da Aprendizagem - Proap - no âmbito das redes

estaduais de saúde e de educação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito das redes estaduais de saúde e de educação, a

Política de Promoção da Aprendizagem - Proap -, com a finalidade de contribuir para

a promoção da aprendizagem dos alunos da rede estadual de educação por meio de

identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos com distúrbios

de aprendizagem e déficits visuais e auditivos, na forma desta lei.

Parágrafo único - A Proap será desenvolvida de forma integrada com o Programa

Saúde na Escola - PSE - e em conformidade com as orientações deste e com os

princípios e diretrizes multiprofissionais do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º - Serão as seguintes as ações da Proap de assistência aos alunos, a serem

realizadas em complementaridade de umas em relação às outras:

I  -  identificação,  no  ambiente  escolar,  dos  casos  prováveis  de  distúrbios  de

aprendizagem e déficits visuais e auditivos;

II - diagnóstico e tratamento;

III - acompanhamento do desempenho escolar pós-tratamento.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, consideram-se distúrbios de aprendizagem, entre

outros:

I - a dislexia;

II - a síndrome de Irlen;

III - os distúrbios de aprendizagem relacionados à visão - Darvs;

IV - a disgrafia;

V - a discalculia;

VI - a disortografia;
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VII - o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade - TDAH.

§ 2º - A identificação de que trata o inciso I do “caput” deste artigo compreenderá

uma ação de triagem de caráter não especializado e distinta do diagnóstico.

§ 3º - O diagnóstico e o tratamento do aluno com distúrbios de aprendizagem ou

déficits  visuais  ou  auditivos  serão  realizados  na  escola  onde  ele  estude  e  por

profissionais capacitados para tal, conforme o disposto no art. 5º desta lei.

§ 4º - No caso de não haver estrutura na escola para diagnóstico e tratamento,

conforme  o  previsto  no  §  3º  deste  artigo,  esses  serão  realizados  em  unidade

específica  a  ser  construída  para esse fim,  ou em unidade de saúde previamente

definida, até que aquela unidade tenha sido implantada.

§ 5º - O acompanhamento do desempenho escolar do aluno imediatamente após o

tratamento  será  realizado  por  um  período  mínimo  de  seis  meses  e  terá  como

objetivos avaliar a efetividade do tratamento e gerar indicadores de desenvolvimento

da Proap e do PSE.

§ 6º - O aluno deverá ser reavaliado por junta multidisciplinar de profissionais das

saúde e da pedagogia, preferencialmente na unidade específica de que trata o § 4º

deste  artigo,  se  o  seu  rendimento  escolar  não  se  elevar  no  período  de  um  ano

imediatamente após o tratamento.

Art. 3º - Serão ministrados os seguintes cursos de capacitação de profissionais das

redes estaduais de saúde e educação para o cumprimento das ações da Proap de

assistência aos alunos:

I  - Curso para Identificação dos Distúrbios de Aprendizagem e Déficits Visuais e

Auditivos;

II - Curso para Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem e Déficits

Visuais e Auditivos.

§ 1º - O conteúdo programático dos cursos de capacitação da Proap incluirá os

conceitos referentes aos déficits de aprendizagem e distúrbios visuais e auditivos dos

campos das neurociências, psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia.

§ 2º - Cada escola da rede estadual de educação deverá ter, por turno escolar, pelo

menos um servidor capacitado pela Proap por meio do curso de que trata o inciso I do

“caput” deste artigo, e, até o ano de 2014, tal curso deverá ser ministrado a todos os
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professores da referida rede nele interessados.

§ 3º - Os cursos mencionados no “caput” deste artigo serão considerados para a

ascensão funcional dos servidores que os concluírem.

Art.  4º  -  O  Curso  para Identificação dos  Distúrbios  de  Aprendizagem e Déficits

Visuais  e  Auditivos,  com carga  horária  mínima de  oito  horas,  terá  como objetivo

capacitar profissionais da rede estadual de educação para identificar possíveis casos

de distúrbios de aprendizagem e déficits visuais e auditivos, de forma a possibilitar

que casos precoces possam ser identificados em ambiente escolar e encaminhados

para diagnóstico e tratamento.

§ 1º -  O curso de que trata o “caput”  deste artigo abordará os seguintes temas

relativamente  aos  indivíduos  com  distúrbios  de  aprendizagem  e déficits  visuais  e

auditivos:

I - dificuldades e necessidades cotidianas enfrentadas por eles;

II - como identificá-los;

III - características comuns na sua aprendizagem e no seu comportamento;

IV - estratégias para lidar com eles no ambiente escolar.

§ 2º - O curso de que trata o “caput” deste artigo será oferecido prioritariamente aos

gestores, diretores, professores e demais profissionais da rede estadual de educação,

e, tendo em vista o interesse público, poderá ser oferecido também a profissionais de

outras áreas da administração pública estadual.

Art. 5º - O Curso para Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem e

Déficits Visuais e Auditivos, com carga horária presencial mínima de trinta e duas

horas,  terá  como  objetivo  capacitar  os  profissionais  da  rede  estadual  de  saúde,

preferencialmente os integrantes de equipes do Programa Saúde da Família - PSF - e

dos Núcleos de Apoio à Saúde na Família - Nasf -, a promover o diagnóstico e o

tratamento dos alunos da rede estadual de educação encaminhados como possíveis

casos daqueles distúrbios e déficits.

§ 1º - O curso de que trata o “caput” deste artigo abordará os seguintes temas em

relação aos distúrbios de aprendizagem e déficits visuais e auditivos, além daqueles

previstos no § 1º do art. 4º:

I - identificação, diagnóstico e tratamento;
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II - implicações biológicas, psicológicas, sociais e educacionais nos indivíduos.

§ 2º - Tendo em vista o interesse público, o curso de que trata o “caput” deste artigo

poderá  ser  oferecido  a  outros  profissionais  com  formação  na  área  da  saúde,

sobretudo aos da rede estadual de educação.

Art. 6º - Fica o Executivo autorizado a realizar convênio com entidades públicas e

particulares para a realização dos cursos previstos no art. 3º desta lei.

Art. 7º - As despesas necessárias à implantação e ao desenvolvimento da Proap

serão custeadas por meio de subsídios do PSE.

Parágrafo único - Fica o Executivo autorizado a custear, por meio de dotação do

Orçamento Estadual, inclusive por crédito suplementar, eventuais despesas da Proap

não subsidiadas pelo PSE.

Art. 8º - Em caso de descontinuidade do PSE, fica o Executivo autorizado a manter

a Proap como política autônoma.

Art. 9º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Almir Paraca

-  Semelhante  proposição foi  apresentado anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.635/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.463/2011

Institui a Comenda Presidente Getúlio Vargas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Comenda  Presidente  Getúlio  Vargas,  que  tem  como

finalidade  homenagear  pessoas  e  instituições  que  se  tenham  dedicado  ao

desenvolvimento político, cultural, econômico e social do Estado e do Brasil.

§  1º  -  Entre  os  agraciados,  pelo  menos  um  quinto  deverá  ser  escolhido  entre

policiais  militares  da  Polícia Militar  de  Minas  Gerais  –  PMMG -,  em atividade ou

reformados, com releventes serviços prestados à defesa social e à promoção da paz

social e do regime republicano.
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§ 2º - A relação dos agraciados, tanto civis como militares, deverá observar a quota

mínima de 30% de mulheres.

Art. 2º - A Comenda Presidente Getúlio Vargas será concedida, anualmente, pelo

Governador do Estado, em cerimônia realizada no Município de Passa-Quatro, no dia

2  de  outubro  de  cada ano,  data  em que foi  assinada a  rendição  que pôs  fim  à

Revolução Constitucionalista de 1932.

Parágrafo  único  -  Fora  da  data  estipulada no “caput”  deste  artigo,  a  Comenda

Presidente Getúlio Vargas só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a

juízo de seu conselho.

Art. 3º - Os agraciados com a comenda de que trata esta lei receberão medalha e

diploma assinado  pelo  Governador  do  Estado,  pelo  Prefeito  Municipal  de  Passa-

Quatro  e  pelo  Comandante-Geral  da  PMMG,  de  acordo  com  o  cerimonial

estabelecido pelo Regimento Interno.

Art.  4º - A relação dos agraciados será publicada por decreto e deverá conter o

nome completo, a qualificação e os dados biográficos do indicado, além dos serviços

por ele prestados.

Parágrafo  único  -  O  nome  dos  agraciados,  com  sua  identificação  e  suas

realizações, será inscrito em livro especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 5º - A Comenda Presidente Getúlio Vargas será administrada por um conselho a

ser  designado  pelo  Governador  do  Estado,  garantida  a  participação  de

representantes da PMMG.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O  movimento  contrarrevolucionário  denominado  Revolução

Constitucionalista de 1932 é considerado um dos maiores conflitos armados ocorridos

no Brasil, o qual gerou uma das maiores mobilizações populares de nossa história. As

tropas  paulistas  resistiram  por  três  meses,  lutando  praticamente  sozinhas  com  o

restante do País contra o recém-instaurado governo de Getúlio Vargas.

Nesse movimento  armado,  a  participação da Polícia Militar  de  Minas Gerais  foi

essencial  para  a  vitória  dos  brasileiros  sobre  os  paulistas  e  dele  decorreu  a
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promulgação da Constituição Federal de 1934, considerada bastante moderna para a

época.

Tal movimento contrarrevolucionário eclodiu em São Paulo, em 9/7/32, e durou três

meses. Após a Revolução de 30, ocorrida devido ao desmanche da política do café

com leite (revezamento entre Presidentes de Minas Gerais e de São Paulo), Getúlio

Vargas  tomou  a  frente  do  Governo  Provisório,  deixando  de  lado  os  interesses

paulistas de valorização do café, cujo mercado se encontrava em crise desde 1929.

Apesar das reformas constitucionais implementadas, entre elas o voto secreto e o

voto feminino, os paulistas não se deram por satisfeitos e, liderados pelo Gen. Isidoro

Dias  Lopes,  protestaram  contra  o  governo.  A revolta  paulista  de  1932 teve  base

política tanto nos liberais quanto nas oligarquias paulistas alicerçadas pelo regime

derrubado pela Revolução de 30.

Getúlio Vargas, com amplo apoio dos brasileiros e especialmente dos mineiros, que

tiveram participação decisiva por meio de sua eficiente Polícia Militar,  em 3/10/32,

conseguiu esmagar a revolta.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.464/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua e Pista, com sede

no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua e

Pista, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação de Corredores de Rua e Pista, com sede no Município de

João  Monlevade,  fundada  em  20/7/93,  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 18 anos, a entidade tem cumprido
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suas finalidades estatutárias e sociais, conforme exige a legislação para a concessão

de título de utilidade pública estadual.

A Associação de Corredores de  Rua e Pista tem por  finalidade cumprir  e  fazer

cumprir, por seus associados e atletas, todas as leis e regulamentos emanados da

entidade a que estiver filiada, bem como participar das competições e festividades

promovidas por ela própria.

Portanto,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é  de

grande importância para a Associação de Corredores de Rua e Pista, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.465/2011

Declara de utilidade pública a Associação da Marujada de São Gonçalo do Rio

Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação da Marujada de São

Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  A Associação  da  Marujada  de  São  Gonçalo  do  Rio  Preto  é  uma

entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de

caráter cultural e social. Tem como finalidades, entre outras, divulgar e preservar a

bicentenária peça folclórica denominada Marujada de São Gonçalo do Rio Preto; dar

oportunidade para difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais

da comunidade e oferecer mecanismos para a formação e integração da comunidade,

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.466/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.111/2009)

Dá denominação à rodovia que liga as sedes dos Municípios de Conceição do Mato

Dentro e Congonhas do Norte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Dr. Juvêncio Guimarães a rodovia que liga as

sedes dos Municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas do Norte.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Juvêncio da Silva Guimarães foi uma das figuras mais emblemáticas

da história contemporânea de Conceição do Mato Dentro, onde trabalhou por 50 anos

como médico e elegeu-se por duas vezes Prefeito Municipal.

Nascido na Capital mineira em 19/2/17, filho de Eurípedes Guimarães e Maria da

Silva Guimarães, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais

em 1943 e no ano seguinte radicou-se em Conceição, cidade onde fixaria residência

em definitivo. Ali, casou-se com Maria Costa Lima, constituindo família de 11 filhos e

se dedicando, incansavelmente, ao exercício da profissão e aos interesses coletivos,

movido sempre pelo espírito empreendedor e humanitário.

Já no ano de 1945 assumiria a direção clínica do hospital local e oito anos mais

tarde a chefia do Centro de Saúde, nomeado pelo Governador Juscelino Kubitschek,

funções que exerceria até 1988. Foi um dos fundadores, também, da Associação de

Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância, entidade que presidiria mais tarde.

Nas décadas de 50 e 60, as localidades menores ainda sofriam necessidades de

toda  a  ordem.  Com  o  intuito  de  se  aprimorar  e  melhor  atender  às  demandas  e

carências  das  comunidades  a  que  atendia,  o  Dr.  Juvêncio  ainda  faria  cursos

complementares nas áreas de cardiologia, sanitária e de terapêutica clínica.

Não  obstante  os  afazeres  da  vida  profissional,  nosso  homenageado  tinha

predileção pelos esportes e foi um dos fundadores do Esporte Clube Conceição, time
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que presidiu por muitos anos, o que lhe valeu o justo preito da nominação do estádio

de  futebol  local:  Estádio  Dr.  Juvêncio  Guimarães,  ou  “Juvenção”,  como  é

popularmente  conhecido.  Foi  também  o  fundador  e  técnico  dos  times  de  vôlei

masculino e feminino, que nas décadas de 60 e 70 conquistaram inúmeros títulos e

grande prestígio regional.

A vida social, a postura moral, a devoção aos livros e a cultura eram características

do saudoso Dr. Juvêncio e o credenciavam, com absoluta justiça, como uma espécie

de  consultor-mor.  Seu  equilíbrio,  ética  e  conhecimento  humanístico  eram  traços

indefectíveis. Assim, exibia, com plena desenvoltura, o perfil de cidadão exemplar e

alegre, que lhe era tão natural. Foi assim um dos primeiros sócios do Éden Clube e

sócio-fundador  do  Lions  Clube  de  Conceição,  entidades  que  presidiria

posteriormente, representando esta última, na convenção internacional de Miami, em

1973.  Lecionou inglês  no  Instituto  São Joaquim  nos  anos  de  1964  e  1965  e  foi

membro  do  Conselho  Administrativo  da  Telebrasília,  por  indicação  do  Presidente

Itamar Franco, no período de 1993 a 1995.

O ingresso na vida pública viria no final da década de 50, sendo eleito por dois

mandatos consecutivos, como Vereador, período em que apresentou um projeto de lei

para a instalação da primeira torre de TV na cidade. Presidiu também, por 10 anos, o

diretório local do PSD, participando em 1964, no Rio de Janeiro, da convenção que

apontou  o  nome  de  Juscelino  Kubitschek  como  candidato  a  segundo  mandato

presidencial.

Dada  a  liderança  que  exercia,  o  respeito  e  o  reconhecimento  que  lhe  eram

atribuídos,  as  duas  candidaturas  vitoriosas  ao  Executivo  Municipal  foram

praticamente  uma  contingência,  uma  via  natural.  Ali  figurava  sempre  o  apoio

entusiasmado e incondicional do amigo inseparável de todas as horas, o embaixador

José Aparecido de Oliveira. Deste modo, o Dr. Juvêncio foi Prefeito nos períodos de

1989-1992  e  1997-2000.  A  solidariedade  do  amigo  Aparecido  seria  gentilmente

retribuída mais tarde, quando o Doutor, com seus 83 anos, em 2000, prestou apoio

decisivo à eleição de José Fernando Aparecido de Oliveira. Conceição teria assim, o

Prefeito mais jovem de sua história política.

As gestões do nosso agraciado foram marcadas por benfeitorias e obras de caráter
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permanente:  saneamento  básico,  telefonia,  iluminação  urbana,  iluminação  rural,

reformas e construções de unidades de saúde e educação, calçamento e melhoria

das estradas municipais, entre outras coisas. Mas vale à pena destacar a construção

da  creche  comunitária,  do  quartel  da  Polícia  Militar,  do  ginásio  poliesportivo,  do

matadouro  municipal,  da  usina  de  reciclagem,  das  praças  Dr.  Nefitaly  Brandão,

Rosário, Cruzeiro; a criação do Parque Municipal do Ribeirão do Campo - Tabuleiro,

do  Projeto  Matriz,  das  linhas  de  ônibus  para  os  distritos,  da  Escola  Municipal

Professor João Lima.

Sua  vida  e  trajetória  se  traduziram  na  construção  e  na  defesa  dos  interesses

sociais, e os seus feitos espelham uma visão perene e plural, típica dos homens que

têm a compreensão da necessidade de trabalhar pela edificação de modelos auto-

sustentáveis. A condecoração com a Medalha da Inconfidência em 1995 é, também, o

reconhecimento dessas virtudes.

Conceição do Mato  Dentro terá agora  sua ligação asfáltica  com Congonhas do

Norte,  cidade  para  onde  o  Dr.  Juvêncio  se  deslocou  durante  vários  anos,  aos

sábados, no cumprimento dos deveres de profissão. Esse caminho e muitos outros,

percorridos durante anos, no lombo de burro ou em jipe, por trilhas de tropa, numa

época de brutal atraso e carência, nunca desestimularam o jovem médico que muitas

vezes aplacava o sofrimento de seus pacientes sob a luz de lamparinas, mas sempre

se guiando pela luz maior do dever da consciência e da fé inabalável.

- 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 2.467/2011

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Cantinho do Amor, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado de utilidade pública  o Centro  Educacional  Cantinho do

Amor, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2011.
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Liza Prado

Justificação: O Centro Educacional Cantinho do Amor, com sede no Município de

Uberlândia,  é uma entidade sem fins lucrativos que tem como escopo atender às

necessidades  dos  moradores  de  Uberlândia  na  área  educacional,  bem  como

disponibilizar  creche  para  cidadãos  carentes.  Tem como missão contribuir  para  a

melhoria  da  qualidade de vida  da  população,  pois  atende de forma gratuita  a  74

crianças, com atividades educacionais, recreativas, oferecendo alimentação, motivo

pelo  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  desta  entidade  como  de  utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.549/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Sacramento pelos 191 anos desse Município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.550/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com Carlos  Alberto  de  Azevedo,  Marina Amaral  e  Natália

Viana, bem como com a Editora Manifesto, pelo brilhante trabalho realizado no livro

"Jornal Movimento, Uma Reportagem". (- À Comissão de Cultura.)

Nº  1.551/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre o valor arrecadado com a taxa

de incêndio do ano de 2010 até a presente data e sua real destinação. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.552/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  apoio  ao  Governador  do  Estado  pela  indicação  do  Sr.  Carlos

Henrique Perpétuo Braga, Juiz Titular do Tribunal de Justiça, para ocupar o cargo de

Desembargador nesse Tribunal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.553/2011, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Prefeito  Municipal  de Belo Horizonte pela sua classificação
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entre  os  melhores  no  Programa Prefeito  Amigo das  Crianças.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Nº 1.554/2011, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com as autoridades abaixo relacionadas, pela realização da Parada

Militar,  em  4/9/2011,  que  comemorou  o  centenário  de  emancipação  política  de

Contagem e oficializou  a  abertura das  Olimpíadas  Estudantis:  Ten.-Cel.  Fernando

Leonardo da Silva, Comandante do 18º Batalhão da PMMG; Maj. Carlos Alberto do

Sacramento,  Comandante  da  1ª  Cia.  de  Missões  Especiais  da  PMMG;  Ten.-Cel.

Rinaldo de Azevedo Lima,  Comandante do 39º Batalhão da PMMG; Ten.-Cel.  BM

João Batista de Sousa, Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar; Cel. Paulo

Antônio dos Santos, Comandante da Guarda Municipal de Contagem; Brigadeiro do

Ar José Magno Resende de Araújo; Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª

Região Militar; e Srs. Albert Plucky, Secretário de Esporte e Lazer de Contagem, e

Lindomar Diamantino Segundo, Secretário de Educação e Cultura de Contagem. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.555/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada moção de

aplauso ao Centro da Comunidade Luso-Brasileira pelos 99 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Cultura.)

Nº  1.556/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Defesa Social e de Desenvolvimento Social pedido

de providências com relação aos graves casos de infração ao Estatuto da Criança e

do Adolescente constatados pelo Centro de Apoio Operacional  às  Promotorias de

Justiça  da  Infância e da  Juventude,  conforme levantamento realizado no primeiro

semestre de 2011. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.557/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada à Câmara dos Deputados manifestação de repúdio à Proposta de Emenda

à Constituição nº 18/2011, em tramitação nessa Casa. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.558/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Iepha-MG  pedido  de  informações  sobre  o  conteúdo  da  Nota  Técnica  DCR  nº

007/2011,  notadamente  quanto  à  base legal  para  a  emissão  de  tal  parecer  e  os

critérios utilizados. (- À Mesa da Assembleia.)
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio Souza

Cruz (3) e Dalmo Ribeiro Silva.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante breve na

questão de ordem. Na verdade, quero relatar o que tentamos mediar, na parte da

manhã,  em  relação  à  greve  dos  professores,  que  já  dura  105  dias.  Há  uma

assembleia  dos  professores  marcada  aqui,  na  porta  da  Assembleia  Legislativa.

Infelizmente, a discussão na parte da manhã não avançou. A posição do governo

continua de intransigência, de quem não negocia com quem está em greve. É uma

posição que repudiamos, porque, na verdade, a greve só começou 105 dias atrás

porque,  antes  disso,  durante  seis  meses,  o  governo  não  negociou  quando  os

professores não estavam em greve. Não há que se dizer que não há negociação

porque há uma greve em curso. A greve só existe porque não foi possível fazer a

negociação no período em que ela não existia. Argumentamos isso junto ao Líder do

Governo,  para  que  o  governo  revisse  essa  posição.  Alunos  estão  sem  aula;

professores, sem receber; pais, revoltados; o governo, desgastado. Nada se faz de

concreto  para  se restabelecer  a normalidade a  não ser  atos  de  repressão,  como

substituição  de  professores,  ameaças,  enfim,  tudo,  menos  o  diálogo.  Tentamos

convencer  o  Líder  do  Governo  de  que  apenas  o  diálogo  dará  condições  aos

professores de retornarem à sala de aula. É a única forma de o sistema educacional

em Minas Gerais voltar à normalidade. Espero que a base do governo não vote o

projeto de lei que se encontra na Assembleia, Presidente. Queria anunciar a todos os

presentes na Assembleia Legislativa e também aos nossos telespectadores que a

Bancada do PT e do PCdoB, que formam o Bloco Minas sem Censura, e agora pela

manhã também a totalidade da Bancada do PMDB fecharam questão contra o projeto

do governo. Portanto, para aprovar esse projeto temos uma longa obstrução a ser

feita de duas, três semanas; há veto na pauta. Não é o melhor o que o governo faz

com  sua  própria  base,  dizendo  aos  Deputados  que  votem  algo  contra  sua

consciência.  Tenho  conversado  com  cada  um,  e  eles  sabem  que  acabar  com  a

carreira do professor não é razoável e não é correto. Estabelecer, portanto, um salário
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de R$712,00 para todos não é o correto a ser feito com uma categoria tão sofrida

como a dos trabalhadores da educação, que há 105 dias pedem que se pague o que

nacionalmente  se  quer.  Sr.  Presidente,  hoje  iremos,  mais  uma vez,  ao  Ministério

Público falar com o “Dr.  Aeceu”.  Não que tenhamos com ele nenhuma esperança

depois do que ele e o Ministério Público estão fazendo, mas é obrigação do Ministério

Público entrar na Justiça e exigir do Governador o pagamento do piso salarial. É essa

a  função  que deve  exercer  o  Ministério  Público.  Iremos  lá  para  tentar,  Deputado

Pompílio  Canavez,  a  negociação.  Conversaremos  ainda  com  o  Deputado  Dinis

Pinheiro, nosso Presidente, para que, já que ele não quer receber o sindicato, receba

pelo menos os Deputados da Assembleia Legislativa, por meio da Oposição, para

negociar  com  eles  alguma  saída  para  essa  greve.  Pedimos,  finalmente,  que  o

governo não seja tão teimoso. Os Deputados Sávio Souza Cruz e Antônio Júlio, em

maio, reivindicaram esclarecimentos sobre o problema do Iter. Em julho, esse caso foi

para o Governador, e agora a Polícia Federal responde com prisão. Isso demonstra a

falta que o governo comete ao não dar atenção a esta Casa Legislativa. A mesma

coisa está acontecendo agora com a greve dos professores. Alguma coisa tem de ser

feita. Os professores já estão deliberando sobre uma carta ao Senador Aécio Neves,

o que acho correto, porque foi ele quem definiu R$369,00 de piso. Ele será conhecido

como o Governador dos R$369,00, do pior piso salarial. O governo fica submetido à

vontade do Senador Aécio Neves e de seu projeto pessoal, ao invés de governar e

estabelecer  um  diálogo  com  a  Oposição  e  com  o  conjunto  de  Deputados  da

Assembleia Legislativa. Essa forma de governar está falida. O Prof. Anastasia não

pode se mirar nos atos autoritários de seu antecessor para continuar governando.

Esperamos a negociação. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público das galerias e todos os que nos acompanham pela TV Assembleia; ontem foi

uma data  extremamente  importante para  a saúde pública  do  País,  ontem o  SUS

completou 21 anos, atingiu sua maioridade. Foi realizada uma bela audiência pública

neste Plenário, que trouxe à tona alguns fatos e alguns números que gostaríamos de
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expor à reflexão dos nobres pares. Na realidade, ao longo destes 21 anos de SUS,

assistimos a uma inversão do que esperávamos ocorrer no financiamento da saúde

pública  em  nosso  país.  Todos  os  países  que  fizeram  opção  por  um  sistema

universalizado  de  atendimento  passaram  a  apresentar  percentuais  altamente

significativos  de  financiamento  público,  todos  apresentaram  percentuais  acima de

70% de financiamento do setor público. Gostaria de expor a questão, de maneira

suprapartidária, porque entendo que a saúde pública deve ser tratada dessa forma.

Ela envolve a todos.

O que vem ocorrendo? Uma inversão. Hoje, 54% dos gastos com a saúde no Brasil

- e é um valor significativo, pois representa 9% do PIB do País - são bancados pelo

setor privado, e apenas 46% são bancados pelo setor público. É coisa muito diferente

do que ocorre nos países que optaram pelo sistema universalizado de atendimento. O

que isso quer dizer? Quer dizer que, sem sombra de dúvida, os governos, de maneira

geral, não estão colocando recursos novos em saúde pública no País.

Temos hoje no Estado de Minas Gerais a segunda população do País. Vejam a

transferência “per capita” que hoje é realizada pela União para o financiamento da

saúde pública em nosso Estado.  Minas Gerais,  Deputado Inácio Franco,  é  o 18º

Estado em transferência  “per  capita”  em saúde pública no  País. Isso  ocorre num

Estado que recebe pacientes de outros Estados brasileiros, os quais procuram nosso

sistema de saúde para suprir suas necessidades. Daí, a importância do que se vai

votar amanhã na Câmara dos Deputados. Temos a regulamentação da Emenda à

Constituição nº 29, que já foi apresentada no Senado Federal. O texto do ex-Senador

Tião  Viana,  enviado  à  Câmara,  foi  substancialmente  modificado.  Na  verdade,  a

proposta do Senador Tião Viana, do PT do Acre, era que a União participasse com

10% de sua receita corrente líquida; os Estados, com 12%, e os Municípios, com

15%. Isso foi suprimido na Câmara por um substitutivo do Deputado Pepe Vargas, do

PT do Rio Grande do Sul,  que desfigurou a regulamentação da referida emenda.

Preservou os 15% dos Municípios, os 12% dos Estados, e retirou o percentual de

10% da União.

É necessário que essa votação ocorra.  É importante  a Comissão de Saúde da

Assembleia fazer-se presente amanhã, em Brasília. É importante que a sociedade,
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em especial o setor de saúde pública, se mobilize. Precisamos tirar esse projeto da

Câmara  Federal,  fazendo-o  retornar  ao  Senado.  Pelo  menos  já  teremos

regulamentados os critérios do que poderá ser subscrito na rubrica “saúde”. Muito do

que hoje é contabilizado nessa rubrica deixará de sê-lo. Retornando ao Senado, é

necessário fazer uma mobilização intensa, para se resgatar o texto apresentado pelo

Senador Tião Viana.

O momento é significativo. O Brasil tem de se definir: ou pretende manter o sistema

universalizado de saúde e financiá-lo, colocando recursos novos; ou pretende prestar

um serviço segmentado, optando por planos de saúde, planos de servidores, ficando

o Sistema Único de Saúde para os pobres. O Brasil precisa tomar essa decisão.

Algo  chama minha  atenção,  Deputado  Durval  Ângelo.  Parece que a  população

brasileira começa a acordar para isso.

Nas últimas semanas, temos visto muitas manifestações de diversos setores da

saúde  pública,  reconhecendo  ser  extremamente  importante  fazer  a  votação  na

Câmara,  para  fazer  voltar  o  texto  ao  Senado,  para  reavaliação.  Existe  um  clima

político favorável para a apreciação dessa regulamentação tanto pela Câmara dos

Deputados quanto pelo Senado Federal.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Quero aplaudir em parte a intervenção de

V.  Exa. Penso que da mesma forma como se fez na regulamentação do Fundeb,

temos também de resgatar a cidadania na saúde. Acho até que 15%, 12% e 10% são

percentuais  tímidos.  Nas  redes  sociais,  este  momento  está  sendo  chamado

“primavera da saúde”, e temos que realmente garanti-la. É justo e correto.

Sou de Contagem, onde o investimento em saúde atingiu este mês 27%, e falta

muita coisa ainda a ser feita. Para mim, o problema que estamos tendo em Minas

Gerais  é  o  investimento  do  Estado  e  o  investimento  da  União.  Os  dois  entes

federativos não estão cumprindo sua parte. Mesmo quando Minas argumenta que é o

18º Estado em renda “per capita”, isso é muito pouco. Somos a 2ª ou a 3ª economia

do Brasil; por isso o 18º lugar é pouco confortável. E há o problema do gasto com

saneamento básico, que não será incluído agora na regulamentação. Contagem tem

gasto 26%, 27%, e sabemos que outros Municípios têm gasto muito, e outros não têm

gasto nada, usam a pedagogia da “empurroterapia”. É uma ambulância, ou várias,
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para transportar os pacientes. Acho que a resposta da sociedade tem que ser esta: a

mesma conquista de cidadania que houve com os fundos da educação deve ser feita

no que concerne à verba da saúde. Parabéns! Aplaudimos! Minas e o governo federal

estão devendo à saúde dos mineiros e do Brasil.

O Deputado Neider Moreira* - É exatamente a esse ponto que gostaria de chegar,

Deputado  Durval  Ângelo.  Temos  feito  um  esforço  muito  grande  nesta  Casa,  no

decorrer deste semestre, para sensibilizarmos tanto o governo do Estado quanto o

relator  do Orçamento para 2012,  para acatar  nosso pensamento,  desde que seja

aprovada amanhã a regulamentação na Câmara Federal.  Essa será uma questão

pacífica, ou seja, a matéria já foi votada no Senado e será também votada na Câmara

dos Deputados, restando à Casa revisora somente a questão relativa ao percentual

da  União.  Os critérios  a serem utilizados  na rubrica  “saúde”  já  estarão definidos.

Precisamos sensibilizar tanto o governo do Estado quanto o relator da matéria nesta

Casa, para que, no Orçamento de 2012, já se inclua, em sua totalidade, a situação

nova que se apresenta em relação aos critérios para a rubrica “saúde”, ou se estipule,

junto ao governo do Estado, um regime de transição,  para que o percentual  seja

alcançado  no  máximo  em  três  anos.  Isso  é  extremamente  importante  para  que

façamos valer a vontade soberana do Parlamento e para que a referida emenda à

Constituição seja cumprida pelos Executivos Estaduais e Municipais e pela União.

Fica aqui um pedido, Deputado Durval Ângelo: que se sensibilize o PT em Brasília,

a fim de corrigir essa situação, o que beira o ridículo. Ter o Estado de Minas Gerais a

2ª população do País e ser apenas o 18º em transferência “per capita” é um absurdo.

Isso nos deixa, realmente, numa situação muito desconfortável.

Eis nossa preocupação em relação a essa questão da saúde. Precisamos viabilizar

recursos.  Proporemos uma audiência pública nesta  Casa,  a  fim de que o BDMG

tenha uma linha subsidiada para atendimento às unidades hospitalares no Estado.

Isso é absolutamente necessário no momento em que as instituições de saúde vivem

momentos delicadíssimos em termos financeiros.

Uma outra questão que nos preocupa diz respeito aos plantões da Polícia Civil nas

cidades  do  interior  de  Minas  Gerais.  Como  está  sendo  feito  é  absolutamente

inaceitável. Não é justo que o cidadão que recolhe os seus impostos, que paga os
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seus tributos, na comunidade onde mora, à noite, fique sem ter sequer um Delegado

de plantão. Isso é um incentivo à criminalidade, e haverá consequências seriíssimas.

Precisamos,  assim,  discutir  muito  tal  questão  nesta  Casa,  para  que  possa  ser

apresentada uma alternativa ao governo do Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  cumprimento

novamente  as  professoras  e  os  professores  aguerridos  que,  além  de  estarem

presentes nas galerias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  também estão

neste exato momento dando início à assembleia geral da categoria no espaço popular

do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Aproveito  esta  oportunidade,  Sr.  Presidente,  com  a  transmissão  ao  vivo  desta

reunião pela TV Assembleia e pela internet, para refletir um pouco sobre a reunião

que  houve  nesta  manhã  com  o  Líder  do  Governo,  com  o  Sind-UTE,  com  os

Deputados do Bloco PT-PCdoB.

Quero publicamente, Sr. Presidente, dizer que o Deputado Luiz Humberto Carneiro

cumpriu  parte  do  seu  compromisso:  reuniu-se  com  a  categoria.  Foi  importante  a

presença dele. Infelizmente, ele tem uma posição equivocada, sem lógica alguma.

Após 105 dias da legítima greve dos professores, respaldada pela Constituição, o

Deputado Luiz Humberto insiste na tese de que não há negociação sem o fim da

greve. Tenho 15 anos de movimento sindical e nunca vi pôr-se fim a um greve sem

acordo, sem proposta visando ao fim dela. Acho que o Líder do Governo comete esse

pequeno  equívoco.  Todos  nós,  Deputados,  professores  e  sociedade,  queremos

realmente ver o fim da greve. Ninguém faz greve para o resto da vida. Queremos o

fim da greve, com solução objetiva para os professores.

Essa reunião, Sr. Presidente, foi muito esclarecedora e extremamente pedagógica,

porque a Profa. Beatriz, que coordena o movimento, é muito brilhante, deixou muito

claro o posicionamento dos professores. É muito importante que quem nos assiste

entenda que os professores de Minas Gerais  estão respaldados hoje por  uma lei

federal, a Lei nº 11.738, de 2008. O Supremo Tribunal Federal, que é a corte suprema

deste país, já se pronunciou dizendo que essa lei é absolutamente constitucional, que
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está valendo. Então, vale aquele velho ditado: decisão do Supremo não se discute,

cumpre-se.  Essa  é  a  grande  questão.  A  lei  federal,  Sr.  Presidente,  caríssimos

telespectadores, estabelece um piso para o professor de nível médio, que tem curso

de magistério, com uma jornada de 24 horas – a lei previa jornada de até 40 horas. O

art. 6º dessa mesma lei diz que os Estados e Municípios que têm planos de carreira

devem adequá-los a esse piso. O que a Profa. Beatriz esclareceu? A proposta original

do Sindicato e dos professores, inicialmente apresentada para o cumprimento da lei

federal,  era  baseada  numa  tabela  apresentada  pela  Confederação  Nacional  dos

Trabalhadores  em  Educação.  Para  compreendermos  melhor  tudo  isso,  farei  um

resumo,  não  citando  as  letras,  mas  apenas  o  início  da  carreira.  Nessa  primeira

proposta, níveis I a VI, começando com o ensino médio e terminando em doutorado:

vencimento  básico  de  R$1.597,00,  nível  médio,  até  R$4.318,00,  doutorado.  Para

demonstrar  a  sensibilidade  e  o  espírito  de  negociação,  posteriormente,  os

professores apresentaram contraproposta de uma segunda tabela,  considerando a

jornada integral,  alterando os valores:  R$1.187,00,  para o ensino médio,  indo até

R$3.208,00, para o doutorado.  Continuado o processo de negociação,  o sindicato

mais uma vez cedeu, chegando a uma tabela proporcional para uma jornada de 24

horas, sendo, para o nível médio, o valor inicial de R$712,20, e para o doutorado, de

R$1.926,89. Percebemos, então, que o sindicato e os professores já fizeram todo o

esforço possível para chegar, numa negociação razoável, ao consenso, pressupondo

que estão respaldados por uma legislação federal.

Fico imaginando os professores de Minas Gerais, que há 20, 25 anos, recebem um

dos piores salários  do País.  Não estou falando apenas do Governador Anastasia.

Estou falando de 20, 25 anos atrás, os professores recebendo um dos piores salários

do País. Hoje eles têm uma ferramenta fundamental: a lei, que garante seus direitos.

A pergunta que devemos fazer é: por que os professores deveriam abrir mão desse

direito? Não faz sentido.

Os professores apresentaram esta tabela que vai de R$712,00 a R$1.926,00 como

vencimento básico. Na proposta do governo que chegou à Casa, ele acatou um único

ponto: vencimento básico do nível médio, ou seja, R$712,20. Ele acatou esse ponto,

mas parou por aí; a partir desse valor, nivelou todo o mundo. Ele igualou o professor
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de nível médio, por quem temos profundo carinho e respeito - que antigamente era

maioria, mas hoje já não é, pois a educação evoluiu -, aquele professor do magistério,

do curso normal, do 2º grau, ou seja, a famosa normalista do passado, ao professor

que  tem  mestrado,  doutorado,  especialização,  com  o  salário  de  R$712,00.  A

professora Beatriz deixou isso muito claro para o Líder do Governo.

Hoje, compreendemos que é preciso, sim, encontrar uma saída para o impasse dos

professores. Há somente uma saída: o cumprimento dessa tabela final apresentada

pelo  Sindicato,  a  tabela  do  piso  proporcional  aplicado à  carreira,  de  R$712,00 a

R$1.926,00, respeitada, obviamente, a progressão por tempo de serviço, que vai da

letra A à letra P. Em cima disso, a Casa Legislativa deve se debruçar. É isso o que

devemos fazer. Em meu entendimento, contribui pouco sairmos fora desse debate.

Sabemos que esta Casa é permeada por questões políticas, legítimas e partidárias, e

temos  pleno  respeito  por  isso;  entretanto,  hoje  o  foco  é  como  a  Assembleia

Legislativa de Minas irá costurar um substitutivo que considere a tabela apresentada

pelos trabalhadores da educação, pelo Sind-UTE. Uma tabela com o piso reduzido, o

piso proporcional de R$712,00, observado o plano de carreira, que é direito adquirido

dos professores.

Obviamente, todas as vezes que conversamos com o governo, e não é apenas com

o governo de Minas, não devemos ter hipocrisia, todas as vezes que há negociação

de salário,  com qualquer  governo,  a conversa é sempre a mesma. Por  exemplo,

recentemente, em Betim, houve uma negociação assim, sem uma conversa legítima.

Sempre surge o argumento de que o orçamento não comporta o pagamento. Tudo

bem! Não sou do governo, não sou do Executivo e não estou sentado lá,  porque

quando estiver, se algum dia eu estiver, minha obrigação é resolver os problemas.

Agora, precisamos encontrar a saída. Precisamos saber qual é o impacto e o prazo

que o governo quer para pagar os professores. Ele precisa cumprir a lei, e não pode

dizer  que  não  irá  cumpri-la.  Precisamos  caminhar  para  um  consenso,

compreendendo que devemos pagar o piso conforme determinou a lei  federal e o

Supremo, respeitando a carreira. É isso que porá fim à greve; é isso que dará a vitória

legítima e necessária aos professores.

Nós, como Oposição, estamos dispostos a ajudar o governo a encontrar a fonte de
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financiamento. Como se faz isso? Não é tão difícil assim. A primeira coisa importante

que os professores devem saber  é que,  na sexta-feira, o governo apresentou um

pacote tributário para melhorar as finanças do Estado.

Apesar de não ter lido completamente o pacote tributário, percebi que ele possui um

ponto que não me agrada muito. Por exemplo, o governo está taxando corretamente

as mineradoras em Minas Gerais e cobrará mais 2% sobre a tonelada de minério de

ferro que sai de Minas. Isso é corretíssimo e é uma boa saída. Veremos ainda mais.

Há muita isenção fiscal para os grandes empreendimentos. É preciso fazer um ajuste

e um acerto nisso para, por meio desse pacote tributário, conseguir uma fonte para

reforçar o caixa do Estado e cumprir a LRF.

Há outro aspecto importante sobre o qual os Deputados têm discutido muito pouco.

Esse aspecto foi bem esclarecido pelo Dr.  André, Subsecretário  de Planejamento.

Minas Gerais estava no seu limite de responsabilidade prudencial em relação à LRF.

Estava-se na chamada “linha amarela” do gasto com o servidor público. Ocorre que a

Comissão de Valores do Banco Central elaborou outra resolução, refazendo o cálculo

da LRF. Ao refazê-lo,  Minas ficou abaixo do limite;  portanto possui  uma margem.

Como  foi  dito  pelo  Subsecretário  de  Planejamento,  já  não  estamos  no  limite

prudencial  da  LRF. Há uma folga,  sim,  no  Orçamento  para  efetuar  o pagamento.

Então, não enxergo outra saída, senão fazermos um apelo e um esforço concentrado

– governo e Oposição – para elaborarmos o substitutivo ao projeto do governo o mais

urgente possível, a fim de votarmos nesta Casa a tabela apresentada pelo Sind-UTE,

indicando aos professores  a  data do pagamento.  Como parlamentar,  compete-me

ajudar  o  patrão,  que,  aliás,  aqui  no  caso,  é  o  governo  estadual,  a  efetuar  o

pagamento, ou seja, pagar o que a lei  determina e fazer com que os professores

conquistem aquilo que já é direito deles: o piso nacional dos professores. Esse é o

nosso entendimento, esse é o nosso compromisso. Estamos dispostos a fazer um

esforço concentrado nesta semana e na próxima.

Faço um apelo à base governista. Não há matéria mais importante a ser votada no

Plenário desta Casa, a não ser o cumprimento do piso nacional dos professores no

Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
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Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, peço-lhe que encerre, de plano, a

reunião, em razão da ausência...

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  como  estou  inscrito,  peço-lhe

recomposição de quórum, o que é regimental. Sou o próximo inscrito e falarei sobre a

greve dos professores.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sávio Souza Cruz) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  12  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 21,

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 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues - Entrega de placa - Palavras do Cel. PM

QOR Eduardo Mendes de Sousa - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - Bosco - Luiz Humberto Carneiro - Sargento

Rodrigues.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h41min,  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 Bosco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto de Previdência dos

Servidores Militares  do Estado de Minas Gerais  -  IPSM -  pelo centenário de sua

criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Cel. PM QOR

Eduardo Mendes de Sousa, Diretor-Geral do IPSM; Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana,

Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais; Cel. BM Matuzail Martins

da Cruz, Diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais;  e Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Cb. Fernando, Presidente da

Associação dos  Praças do Nordeste Mineiro,  e  da Cap.  Ângela,  representando a

Associação das Mulheres Profissionais de Segurança Pública - Amproseg.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Sexteto de Metais da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues
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Exmo. Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, ilustre colega, neste ato representando o Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro; Exmos. Srs.: Cel. Eduardo Mendes de Souza, Diretor-Geral do IPSM; Cel.

Márcio Martins Sant'Ana, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, a

quem agradeço muito a presença; Cel. Matuzail Martins da Cruz, Diretor de Assuntos

Institucionais  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  nosso  ilustre

companheiro que, neste ato, representa o Cel. Sílvio Melo, que não pôde comparecer

a esta solenidade, pois estava comigo na Câmara Municipal recebendo a comenda;

nosso  colega  Deputado  Bosco,  a  quem  especialmente  agradecemos  por  nos

prestigiar  com sua presença;  Cb. Álvaro Coelho, Presidente do Centro Social dos

Cabos e Soldados, que também não pôde comparecer por também estar recebendo a

medalha na Câmara Municipal;  ex-Deputado Federal Cabo Júlio, que também não

pôde comparecer, pois, neste momento, está entregando as medalhas no ato solene

da Câmara Municipal; Subten. Nonato, Presidente da Associação dos Praças Policiais

e Bombeiros de Minas Gerais; Maj. Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos

Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais; Cel. Edvaldo Piccinini

Teixeira,  Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar  e Bombeiro Militar  de

Minas Gerais; Cel. César Braz Ladeira, ilustre Presidente da União dos Militares de

Minas Gerais; companheiros e companheiras da Polícia Militar que nos honram com a

presença;  o  sonho  de  realizar  um  projeto  nasce  sempre  de  uma ideia,  de  uma

vontade, de uma necessidade. É assim que todos somos motivados ao longo da vida.

Não  foi  diferente  com  nossos  bravos  milicianos.  No  início  do  século  passado,  o

registro de experiências difíceis por que passavam àquela época os impulsionou ao

desafio de amparar as viúvas e os filhos daqueles que tombavam no cumprimento do

dever.

A  história  da  humanidade  nos  revela  que  nos  momentos  mais  difíceis  e  na

adversidade somos levados a encontrar soluções. Movidos por essa necessidade, um

grupo de Sargentos da Força Pública de Minas Gerais,  em 1903, não suportando

mais ver a situação de extrema penúria por que suas famílias passavam, resolveram

criar uma caixa beneficente para socorrer as viúvas e filhos dos militares falecidos.

Essa caixa beneficente foi se consolidando ao passar do tempo e oito anos depois
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sairia da informalidade para ser reconhecida pelo governo do Estado. Em 19/9/1911,

o Presidente do Estado de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, fez publicar a Lei nº

565, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Fica instituída, sem ônus para o Estado, a Caixa Beneficente da Força

Pública de Minas Gerais, tendo por fim prover a subsistência das famílias dos oficiais

e praças que falecerem.

Art.  2º -  O fundo da Caixa será formado com a dedução mensal de um dia de

vencimento  dos  oficiais  e  de  soldo  das  praças,  das  perdas  de  soldo  por  faltas

disciplinares, contribuições em atraso, joia, donativos particulares ou legados e juros

do capital assim constituído”.

Como podemos observar, no primeiro artigo da mencionada lei, estava prevista a

ausência de ônus para o Estado, ou seja, criou-se a Caixa Beneficente por lei, mas o

próprio  Estado  não  contribuiria  com  absolutamente  nada.  E  foi  assim  desde  a

embrionária criação de uma associação para o amparo aos familiares que os próprios

militares arcavam com os custos desse projeto. Nessa época a Força Pública de

Minas Gerais,  como era denominada a Policia  Militar,  contava com um efetivo de

2.600 praças e 99 oficiais. Quase três décadas depois da criação informal da Caixa

Beneficente, o governo do Estado baixou o Decreto nº 11.324, de maio de 1934, e

passou a fazer uma contribuição anual a essa caixa. O grupo de Sargentos da Milícia

de Tiradentes, quando idealizou a Caixa Beneficente, não podia imaginar que estava

plantando uma semente fértil na construção daquela que seria a primeira previdência

brasileira.

O Decreto Legislativo nº 4.682, de 14/1/23, mais conhecido como Lei Elói Chaves, é

considerado  um  marco  para  o  desenvolvimento  da  previdência  social  brasileira,

sendo  que  esse  decreto  somente  foi  editado  12  anos  após  a  criação  oficial  da

previdência dos militares estaduais.

Com o passar dos anos, a Caixa Beneficente foi-se desenvolvendo e, em 1978,

consolidou-se  como uma autarquia  vinculada à  Policia  Militar  por  meio  da  Lei  nº

7.290.  Em  28/12/90,  com  o  advento  da  Lei  nº  10.366,  a  Caixa  Beneficente  foi

transformada no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM.
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Observando a história  e a evolução da instituição,  percebe-se a importância de

comemorar os 100 anos de sua criação, exaltando a capacidade de organização e a

disciplina  dos  integrantes  de  nossas  corporações:  Policia  Militar  e  Corpo  de

Bombeiros Militar, peças fundamentais para o sucesso desse Instituto.

Hoje  o  IPSM  abriga  um  número  muito  expressivo  de  segurados.  Segundo

informações, entre os militares da ativa, e da reserva, os pensionistas e reformados

da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, incluindo servidores civis efetivos

da PMMG e do próprio IPSM, somam-se 75.877 homens e mulheres. A esse número

acrescentam-se ainda 133.176 dependentes e 11.017 cotas-pensionais, totalizando,

entre segurados, pensionistas e dependentes, 220.104 beneficiários.

Não  podemos  deixar  de  mencionar  algumas  importantes  leis  que  ao  longo  da

história do IPSM ampliaram sua proteção social. Peço licença ao público presente

para destacar nossa singela contribuição ao IPSM ao aprovar o Projeto de Lei nº

1.233, de autoria deste Deputado, que, anexado ao projeto de Lei nº 1.511, do então

Governador Itamar Franco, deu origem à Lei nº 13.962, de 2001, garantindo a pensão

integral aos nossos pensionistas.

Em 2007, quando da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 27, que tratava

da criação da Ugeprevi em nosso Estado, tive a honra de representar nesta Casa

mais de 220 mil beneficiários do IPSM. Na oportunidade, apresentei três emendas ao

projeto, sendo todas aprovadas, as quais asseguraram de forma efetiva a autonomia

financeira, administrativa e orçamentária do Instituto. Detalho ainda a atuação deste

parlamentar quando da publicação da Lei Complementar n° 100, não permitindo que

nosso Instituto fosse levado para a vala comum, como previa o projeto inicial.

Também quero parabenizar o então Governador Aécio Neves e o atual Governador

Antonio Anastasia pelo empenho na aprovação da Lei nº 17.949, de 2008, que criou o

Fundo Habitacional do Militares Estaduais.

O governo do Estado, ao efetuar o pagamento de parte da sua dívida com o IPSM,

no montante de quase R$500.000.000,00, permitiu o financiamento habitacional de 4

mil moradias.

O Promorar Militar, como é conhecido, é fruto de muita cobrança e negociação com

o  governo  anterior.  Destacamos  a  participação,  nesta  conquista,  do  atual
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Comandante-Geral da PMMG, deste Deputado e das nossas associações de classe:

CSCS, Aspra, Ascobom, AOPMBM, COPM e UMMG.

O nosso IPSM, ao completar 100 anos, recebe, hoje, da Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais,  uma  placa  comemorativa,  em  reconhecimento  pela  sua  valorosa

trajetória. É graças ao trabalho, ao suor e às lágrimas de cada integrante, do Soldado

ao Coronel,  ativo  e  inativo,  e  dos servidores  civis  da  PMMG e do CBMMG, que

podemos comemorar, com alegria, esse centenário.

Encerrando as minhas palavras, quero agradecer e cumprimentar a grande família

miliciana de Minas Gerais,  pois sabemos que, para comemorar 100 anos de uma

instituição da envergadura  do  IPSM,  é  preciso  reconhecer  a  enorme contribuição

dada por nossos heróis do passado.

Finalizo com um trecho da canção da Polícia Militar: “Filhos de Minas, erguendo a

sua voz, anos após anos, lutaram pelas doutrinas que eles sonharam. Rememoremos

os sacrifícios desses patrícios desassombrados. Forte marchemos, eia, Soldados! Os

passos desses heróis são faróis que segurança nos dão, e razão. Nós seguiremos e,

cada vez mais, paz queremos em Minas Gerais”. Muito obrigado.

Queremos registrar ainda que tivemos de alterar o “script” do cerimonial, para dar

os nossos cumprimentos ao companheiro Sgt. Alexandre - Presidente da Ascobom -,

citado em nosso pronunciamento. Gostaria de agradecer à Ascobom, que também

vem dando a sua contribuição ao IPSM. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Cel. PM QOR

Eduardo  Mendes  de  Sousa,  Diretor-Geral  do  IPSM,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Promover o bem-estar

dos  servidores  militares  e  de  suas  famílias  e  garantir-lhes  assistência  médica,

previdenciária e social são os objetivos primordiais do Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Desde sua criação, o IPSM dedica-

se a cumprir a relevante missão de cuidar da saúde dos segurados, com vistas a sua

melhor qualidade de vida. O empenho na realização de seu papel é traço distintivo da

instituição centenária, que merece, nesta data comemorativa, o agradecimento e a
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homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, a fazer comigo a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Cel. PM QOR Eduardo Mendes de Sousa

Boa noite. Inicialmente cumprimento os Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 1º-

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando

o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Casa; Cel. Márcio Martins Sant'Ana, Chefe

do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Cel. Matuzail Martins

da Cruz, Diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais;  e  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  quem  também  cumprimento  pela

iniciativa de homenagear uma entidade tão importante para nós. Cumprimento, ainda,

as  pessoas  já  nominadas  pelo  Deputado Sargento  Rodrigues,  os  Presidentes  de

entidades, os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os cadetes

do Corpo de Bombeiros e especialmente os servidores do Instituto de Previdência.

Temos  uma grande  equipe,  que  muito  nos  orgulha  e  também  nos  dá  força  para

conduzir uma entidade que tanto prezamos.

De início quero dizer da satisfação de estar nesta Casa exatamente no dia em que

o Instituto completa 100 anos. Fazemos o encerramento das comemorações no local

que deu vida ao Instituto, pois a lei que o criou é fruto de um trabalho do Parlamento,

que tem 170 anos e deu vida a esta entidade tão pujante; o IPSM. Certa vez, li num

livro de História que é preciso compreender os acontecimentos que nos trouxeram até

os dias de hoje. O Deputado Sargento Rodrigues falou muito bem, pois conhecemos

a história da entidade. Conhecemos o esforço inicial  do grupo de Sargentos, que,

posteriormente, foi concretizado por meio do Governador, que encaminhou projeto de

lei,  que foi  aprovado por  esta  Casa e posteriormente  sancionado pelo  Executivo.

Vemos a evolução no dia a dia. Inicialmente, apesar da lei, não havia recursos do

Orçamento. Após 1934, isso passa a ocorrer. Há marcos extremamente importantes.

O fato de ser autarquia possibilitou maior autonomia à Caixa Beneficente da Polícia

Militar. As atribuições começaram no início do século passado, de maneira discreta; à

medida que evoluíram, iniciou-se a gestão da saúde, na década de 1970.
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Como V.  Exa. mencionou, a partir  da lei  de 1978, assumimos o cuidado com a

saúde dos dependentes, dos pensionistas e dos militares. Tudo isso avançou até que

houvesse  a  rede  conveniada,  que  dá  tranquilidade  aos  militares  da  Capital  e,

especialmente, aos do interior, onde não há hospital militar nem centro odontológico.

Lá não existe a mesma estrutura de Belo Horizonte. Essa complementação da rede

credenciada  e os  serviços  de  saúde da unidade  compõem  o trabalho  e  nos  dão

tranquilidade.

Gostaria de ressaltar que o sucesso da entidade é fruto da integração entre o IPSM,

a  Polícia  Militar  e  o  Corpo  de  Bombeiros.  Temos  tentado desenvolver  todo  esse

trabalho  conversando  muito  e  compartilhando  os  problemas  com  as  duas

corporações, um modelo que pode servir de exemplo para corporações coirmãs de

todo  o  Brasil,  pois  tem  proporcionado  maior  eficiência,  já  que  procuramos

potencializar todo o trabalho.

Vejo aqui jovens e futuros oficiais; é bom que vocês conheçam bem essa história. É

da  cultura  militar,  da  nossa  cultura,  essa  preocupação  permanente  com  o

aprimoramento.  Podemos  citar  exemplos  de  outras  iniciativas  que  partiram  das

nossas corporações. Permitam-me divagar um pouco, mas gostaria de citar  como

exemplo a preocupação da corporação com a educação, tão importante para todos, a

qual levou à criação, nos idos de 1949, do Colégio Tiradentes. Temos outro exemplo

que talvez não seja conhecido da geração mais jovem: a Fundação Educacional Caio

Martins – Fucam -, que tem sua origem nos idos de 1940, também foi iniciativa de

pessoas da Polícia Militar, que a criaram exatamente para cuidar de adolescentes e

crianças em situação de vulnerabilidade.

Gostaria de fazer uma lembrança: foi mencionada outra iniciativa deste Parlamento,

no ano de 2008, quando conseguimos a integralidade das pensões. Quero render as

minhas homenagens ao ex-Presidente, ex-Governador e ex-Senador Itamar Franco.

Tive a honra de trabalhar com ele no Gabinete Militar, de que fui Subchefe, quando,

em solenidade do Poder Judiciário, foi sancionada a lei que assegura a integralidade

da pensão das viúvas de militares. Acho que é o momento de, com essa lembrança,

render-lhe essa homenagem.

Para finalizar, gostaria de ressaltar o papel do atual governo, que vem dando todo o
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apoio para que o Instituto possa atender cada vez mais satisfatoriamente à demanda

das  nossas  instituições.  Lembro  que  recentemente,  por  uma  das  leis  delegadas

permitidas ao governo por meio de autorização legislativa, conseguimos um avanço

muito importante para o Instituto: a possibilidade de criação de cargos em comissão.

Também  a  Lei  Delegada  nº  180  permitiu  a  reestruturação  do  Instituto,  com  a

formalização e a oficialização das nossas coordenadorias regionais.

Percebemos que o Instituto de Previdência teve aumentadas as suas atribuições,

mas sua estrutura não se qualificava com a mesma velocidade para prestar um bom

atendimento.  O  que conseguimos com essas leis  recentes  foi  um avanço para a

nossa administração, e hoje os coordenadores regionais já atuam no interior – e sua

atuação será mais bem regulamentada por meio de decreto do Governador; dessa

forma a resposta seja  mais  rápida e  eficaz,  e  haverá maior  profissionalização do

Instituto de Previdência.

É importante ressaltar que esse modelo de previdência é um grande desafio; na

verdade, Minas mais uma vez parte na frente e acaba sendo uma referência para o

resto do  Brasil.  Embora  a  Constituição da República  seja clara  em reconhecer  a

existência, no Regime Geral de Previdência Social, do regime próprio de previdência

dos servidores, também traz de forma expressa possibilidade da existência do regime

próprio de previdência social dos militares.

Minas Gerais tem sido um exemplo para todo o Brasil na questão previdenciária.

Desses 100 anos, esperamos o empenho de todos para, cada vez mais, consolidar

essa  previdência,  que  hoje  atende  não  somente  à  questão  previdenciária,  mas

também tem atuação na saúde e na assistência habitacional, fruto de trabalho muito

importante desta Casa. Isso poderá servir de exemplo para todas as nossas coirmãs

do Brasil.

Sintetizando, é um século de muito trabalho e muita luta, legado dos nossos ex-

Comandantes,  legado  dos  nossos  ex-servidores,  que  muito  labutaram.  Neste

momento, reafirmo o nosso compromisso pela permanente busca do aprimoramento

da prestação de serviço do Instituto e o nosso bom propósito de sempre bem servir.

Obrigado.

Apresentação Musical
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O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Sexteto de Metais da Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que apresentará “Aquarela do Brasil”, de

Ary Barroso; Jobiniando, “pot-pourri” de canções de Tom Jobim; e “Baião Barroco”, de

Juarez Moreira.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  do

Estado de Minas Gerais, Cel. PM QOR Eduardo Mendes de Souza; Exmo. Sr. Chefe

do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana;

Exmo. Sr. Diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais, Cel.  BM Matuzail  Martins da Cruz; Exmo. Sr.  Deputado Estadual Sargento

Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e

senhores; quero primeiramente dizer, de coração, que estou feliz por participar desta

homenagem, representando nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro. Em primeiro

lugar, porque tenho admiração pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pela

sua  história,  pelo  seu trabalho,  e  também  pelo  IPSM,  que  é  um  Instituto  que  já

conheço.  Hoje  sou  representante  do  Conselho  do  Fundo  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Funpemg – e gostaria de cumprimentar, na

pessoa da servidora Rose, todos os servidores do IPSM. Ela se lembrou de minha

irmã, Marlene Lisboa Rosa, que foi servidora do IPSM por um tempo. Foi com muita

honra que ela trabalhou nesse Instituto; é por isso que temos boa lembrança dessa

época.  Pena  que  ela  não  esteja  aqui  presente.  Gostaria  de  dizer  que  é  uma

satisfação poder participar desta homenagem ao IPSM, a antiga Caixa Beneficente

dos Servidores da Polícia Militar.

Nada  mais  justo  e  necessário  que  servidores  e  servidoras,  assim  como  seus

dependentes,  tenham a garantia  de serviços de saúde e assistência social,  como

forma de apoio para enfrentar doenças e dificuldades, e para que possam, em clima

de segurança, desempenhar suas funções na instituição a que estejam vinculados.

Da mesma maneira, nada mais merecido que, depois de uma longa vida de trabalho,

tenham as condições mínimas para passar com dignidade e conforto os tempos da

aposentadoria, em idade mais avançada, como prêmio pela dedicação, pelos serviços
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prestados,  pela  contribuição  à  sociedade  em  seu  campo  profissional.  Também  é

indispensável que, nos casos de falecimento, haja o benefício da pensão para os que

ficam, para que possam seguir a vida e cuidar dos demais familiares: a perda de um

ente querido não deve significar a perda das condições básicas de sobrevivência.

Quando esses serviços são prestados de forma sistemática e com qualidade, cria-se

um ambiente de segurança para a instituição e seus beneficiários. É o que ocorre

com as pessoas e os órgãos aos quais se destina o Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.

Ao comemorarmos o centenário de sua fundação, é oportuno lembrar um pouco de

sua origem e sua história, remetendo-nos ao início do século XX e às condições em

que atuavam os contingentes policiais responsáveis  pela segurança da população

mineira. Eram comuns naquele tempo – como, aliás, continuam sendo nos dias de

hoje  –  os  casos de  óbito  de  militares  em decorrência  do  cumprimento  do  dever,

deixando em situação financeira difícil esposas e filhos, principalmente pelo fato de

que  as  mulheres  ainda estavam minimamente  inseridas  no  mercado de trabalho,

dependendo essencialmente do salário dos maridos.

Um  grupo  de  Sargentos  da  Força  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  antiga

denominação  da  Polícia  Militar,  começou  então  a  organizar  uma  sociedade  de

amparo às famílias dos militares. Esse movimento deu origem à criação, em 1911, da

Caixa  Beneficente  da  Força  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  entidade  de

previdência pioneira no Brasil,  destinada a prover  a subsistência das famílias dos

oficiais e dos praças falecidos. Passando por dificuldades para cumprir seu objetivo,

pois  contava  inicialmente  apenas  com  uma  contribuição  mensal  dos  militares,  a

instituição  aos  poucos  foi  se  estruturando,  com  a  participação  do  Estado  na

composição  de  seus  recursos,  até  ser  transformada,  em  1990,  no  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Nessa época, os

serviços  aos  beneficiários  já  haviam  sido  ampliados,  acrescentando-se  o  auxílio-

natalidade,  o  auxílio-funeral,  o  auxílio-reclusão  e  o  pecúlio.  Também  foram

incorporados os benefícios vinculados à saúde e à assistência social.

Hoje, contando com uma ampla rede de prestadores de serviços, o Instituto atende

a mais de 208 mil beneficiários, incluindo militares da ativa, da reserva e reformados,
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pensionistas e dependentes.

Passados cem anos, mantém-se vivo e ampliado o ideal dos pioneiros da Caixa

Beneficente da Força Pública de Minas Gerais: garantir a proteção dos dependentes

dos militares, enquanto estes cumprem o dever de garantir a segurança de todos os

cidadãos do Estado.

Cumprimentando o Diretor-Geral do IPSM que homenageamos nesta solenidade,

estendemos  nossas  saudações  a  todos  os  militares  mineiros,  imprescindíveis  à

manutenção da ordem e da segurança em nosso Estado. 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 as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e 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 é a publicada na

edição do dia 20/9/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 20/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Antônio Júlio - Carlos Henrique - Gilberto Abramo - Liza Prado -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

as extraordinárias de amanhã, dia 21, 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.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.138/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Vila  Nova  Futebol  Clube,  com  sede  no

Município de Alvinópolis.

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 2.138/2011 pretende declarar de utilidade pública o Vila Nova

Futebol Clube, com sede no Município de Alvinópolis, entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, fundada em 1976 com o escopo de proporcionar a difusão do civismo

e a melhora da cultura física por meio da prática desportiva.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente os

coletivos,  como  o  futebol  amador;  realiza  reuniões  de  caráter  social  e  cultural;

defende melhorias na área da saúde e a promoção humana.

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.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao Vila Nova Futebol

Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.138/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.096/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.653/2010, requerido pelo Deputado Agostinho Patrus Filho, “institui o uso de sacos

plásticos, destinados ao armazenamento de lixo, nas cores padrão dos recipientes da

coleta seletiva de lixo”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade

da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela tem o objetivo de compelir os fabricantes de sacos plásticos

destinados ao armazenamento de lixo,  localizados no Estado de Minas Gerais,  a

produzi-los nas 10 cores-padrões estabelecidas na Resolução nº 275, de 25 de abril

de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama: azul, vermelho, verde,

amarelo, preto, laranja, branco, roxo, marrom e cinza. Segundo o autor do projeto,

essa medida favoreceria a reciclagem do lixo.

Em que pese à relevância da preocupação do ilustre Deputado com a proteção ao

meio ambiente,  é nosso dever observar que a ordem constitucional  brasileira não

admite restrições desproporcionais a direitos fundamentais, como a livre iniciativa e a

livre concorrência. Nesse sentido, não vislumbramos possibilidade de se obrigar, por

lei estadual, os fabricantes de sacos plásticos destinados ao armazenamento de lixo

a produzi-los nas referidas cores-padrões.

A  Constituição  da  República  assegura  a  todos  o  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia
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qualidade de vida, e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as atuais e as futuras gerações (art. 225).

Ao mesmo tempo, entretanto, a Carta Federal assegura que a ordem econômica

deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por

fim  assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça  social,

observados os princípios da defesa do meio ambiente, da livre concorrência, entre

outros (art. 170).

Assim, a edição, por esta Casa Legislativa, de uma norma que trate do tema em

questão deve levar  em conta não apenas o princípio relativo à proteção ao meio

ambiente, mas também o princípio constitucional básico em que se alicerça a ordem

econômica, que consiste na livre iniciativa. Segundo esse último, qualquer atividade

lícita pode ser livremente desenvolvida pelo empresariado brasileiro.

Por  outro  lado,  não  há  garantia  de  que  a  instituição  de  obrigação  para  os

fabricantes de sacos plásticos, situados no Estado de Minas Gerais, de confeccioná-

los em cores previamente estabelecidas vá efetivamente contribuir para a proteção do

meio ambiente.

Com efeito,  o  serviço  público  de  coleta  de  resíduos é  de  responsabilidade dos

Municípios e, entre as poucas Prefeituras que já conseguiram estabelecer programas

de coleta seletiva, como a do Município de Belo Horizonte, a orientação factível é de

separar o lixo orgânico do inorgânico.

Há, além disso, forte tendência de se eliminar a utilização de sacos plásticos para

recolhimento de lixo ou para embalagem de produtos e a substituí-los por outros, de

material biodegradável. Isso porque os próprios sacos plásticos são potencialmente

danosos  ao  meio  ambiente.  Essa  medida  já  foi  adotada  em  outros  Estados  da

Federação  e  no  Município  de  Belo  Horizonte  e  é  objeto  do  Projeto  de  Lei  nº

1.023/2011,  de  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  em  trâmite  nesta  Casa

Legislativa.

Devemos  considerar,  finalmente,  que  a  medida  proposta  prejudicaria  também  o

princípio constitucional da livre concorrência, uma vez que os fabricantes de sacos

plásticos  estabelecidos em outros  Estados  da Federação continuariam livres  para

produzir produtos nas formas e nas cores que têm mais aceitação no mercado.
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Assim, caso admitíssemos a hipótese de se estipular  por meio de lei  a  medida

proposta,  esta  deveria  ser  oriunda  não  de  Estado  membro,  mas  do  Congresso

Nacional, uma vez que não poderia tratar diferenciadamente os empresários do ramo,

considerando exclusivamente o território em que se estabeleceram.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.096/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.704/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe institui “incentivo

fiscal destinado a estimular as pessoas jurídicas domiciliadas no âmbito do Estado de

Minas Gerais, que na qualidade de empregador gerarem novos postos de trabalho

para jovens na faixa etária de 18 a 24 anos e que tiverem ao menos 30% de seus

empregados com idade superior a 40 anos”.

Publicado  no  “Diário  de  Legislativo”  de  19/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça 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.

Em  2/8/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência às Secretarias de Estado de Fazenda e de Trabalho

e Emprego, a fim de que se manifestassem sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição  em tela  pretende instituir  incentivo  fiscal  destinado a  estimular  as
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pessoas jurídicas domiciliadas no Estado de Minas Gerais que gerarem novos postos

de trabalho para jovens na faixa etária de 18 a 24 anos e que tiverem ao menos 30%

de seus empregados com idade superior a 40 anos.

Segundo o art. 2º da proposição, o incentivo fiscal não se estende à pessoa jurídica

inadimplente no que se refere aos tributos estaduais. Nos termos do art. 3º, o Poder

Executivo procederá à regulamentação da utilização dos incentivos fiscais instituídos

na  lei,  num  prazo  de  120  dias  a  contar  da  sua  publicação,  e  à  promoção,  no

orçamento vigente, das alterações necessárias para a sua implementação.

O objetivo da lei, segundo o autor, seria fomentar a geração de novos postos de

empregos no nosso Estado, aumentando, ainda mais, as ofertas de trabalho para os

jovens de 18 a 24 anos e para os adultos com 40 anos ou mais.

Embora  louvável  a sua intenção,  conforme se demonstrará,  o  projeto não pode

prosperar nesta Casa na forma em que foi apresentado.

Do exame detido da proposição, constata-se que não há a efetiva instituição de

nenhum benefício fiscal, não havendo referência específica a nenhum desconto de

imposto  ou  taxa  estadual  do  qual  os  sujeitos  passivos  poderiam  se beneficiar.  A

proposição  prevê,  tão  somente,  os  contribuintes  que  poderiam  se  beneficiar  de

eventuais  incentivos,  a  serem  regulamentados,  segundo  o  projeto,  pelo  Poder

Executivo, no prazo de 120 dias.

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  desse  Poder  é  desnecessário  e

impróprio.

Além disso, consoante o disposto no § 6º do art. 150 da Constituição da República,

qualquer  subsídio,  isenção,  redução  de  base  de  cálculo,  concessão  de  crédito

presumido,  anistia  ou  remissão  relativos  a  impostos,  taxas  ou  contribuições  só

poderão ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que

regule  exclusivamente  as  exonerações  fiscais  mencionadas,  ou  o  correspondente

tributo ou contribuição.
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Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido

formal  para  a  concessão  de  benefícios  fiscais,  ou  seja,  o  tratamento  da  referida

matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso

significa que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa que

lhe é constitucionalmente atribuída de conceder  exonerações fiscais,  sob pena de

transgressão do princípio da separação dos Poderes.

Observe-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte

de direito que não a lei em tema de exonerações fiscais é o adotado pelo Supremo

Tribunal Federal – STF. Confira-se:

Matéria tributária e delegação legislativa: a outorga de qualquer subsídio, isenção

ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou

remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo

vedado  ao  Poder  Legislativo  conferir  ao  Chefe  do  Executivo  a  prerrogativa

extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena

de  ofensa ao  postulado  nuclear  da  separação de  poderes  e  de  transgressão  ao

princípio  da  reserva  constitucional  de  competência  legislativa.  Precedente:  ADIn

1.296-PE, Rel. Min. Celso de Mello. (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, “DJ” de

8/9/95.)

Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de

matéria  tributária,  é  complementada  pela  regra  posta  no  art.  97,  II,  do  Código

Tributário  Nacional,  segundo  o  qual  somente  lei  pode  estabelecer,  dentre  outras

matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento

de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva

legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e

constitucional, na medida em que não disciplina especificamente nenhum incentivo

fiscal, mas tão somente os sujeitos que seriam beneficiados, deixando a cargo do

Executivo o estabelecimento desses benefícios.

Cabe lembrar que,  ainda que a proposição disciplinasse os benefícios fiscais,  o

projeto conteria vícios que impediriam sua tramitação nesta Casa.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
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Fiscal – LRF –, 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.

Por  isso,  não  apresentando  nenhuma  medida  compensatória  para  a  perda  de

receita do tributo, o projeto afronta os ditames da LRF.

Conclusão

Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.704/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.734/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.734/2011 “dispõe

sobre  a  criação  do  Espaço-Família  nos  locais  que  especifica  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  exame determina  que  os  centros  comerciais,  “shopping  centers”,

cinemas,  teatros, casas de espetáculos, estádios de futebol,  ginásios esportivos e

clubes  sociais  disponibilizem,  em  suas  dependências,  o  Espaço-Família,  a  ser
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utilizado pelos respectivos usuários e consumidores.

Consoante  a  proposição,  o  Espaço-Família  deverá  conter  instalações  sanitárias

com infraestrutura adequada para o uso de crianças com até 10 anos de idade, de

ambos os sexos, fraldário e placa indicativa de local de acesso restrito à criança e a

seus pais ou responsáveis.

Abre-se  um  prazo  de  180  dias  contados  da  publicação  da  lei  para  que  os

estabelecimentos nela previstos atendam às novas exigências.

Por fim, o projeto prevê que a infração às disposições nele contidas acarretará ao

responsável infrator, após o descumprimento de advertência por escrito, a pena de

multa no valor de 30 a 300 Ufemgs, segundo critérios  de proporcionalidade e de

razoabilidade.

É preciso dizer que, embora louvável a motivação que move o autor da proposição,

esta  não tem como prosperar  nesta  Casa Legislativa,  pois  caracteriza  inequívoca

ingerência  do  Estado  na  iniciativa  privada.  É  bem  verdade  que  muitos  dos

estabelecimentos  a  que  se  refere  o  projeto  já  disponibilizam  a  seus  usuários  o

chamado  Espaço-Família,  não  por  imposição  estatal,  mas  pela  conveniência  de

ofertar  comodidades  adicionais  aos  seus  clientes  de  modo  a  sobressaírem  no

mercado em face da concorrência.

De fato, as instalações de que trata o projeto demandam espaço físico adequado e

recursos financeiros para sua viabilização, o que nem sempre está ao alcance de

todos os empreendedores.

De todo modo, a tendência cada vez maior de agradar os usuários e oferecer-lhes

toda sorte de comodidades aponta para um crescimento natural desse tipo de serviço

nos  estabelecimentos  privados,  porém  segundo  as  possibilidades  de  cada  um  e

conforme as exigências do mercado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.734/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.



1173
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.754/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a implantação de oficinas de trabalho nos estabelecimentos prisionais no Estado e dá

outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/11,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme determina o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento obriga o Executivo a implantar oficinas de trabalho nos

estabelecimentos  prisionais  para  garantir  o  direito  ao  trabalho  do  sentenciado,

levando  em  conta  suas  preferências,  origem  urbana  ou  rural,  aptidão  física,

habilidade manual e nível de escolaridade, respeitadas as normas legais pertinentes

à  proteção  do  trabalho  e  à  prevenção  de  acidente.  Determina,  ainda,  que  essas

oficinas poderão ser instituídas mediante parceria com a iniciativa privada.

O projeto tem o propósito de efetivar o direito ao trabalho do sentenciado com vistas

a garantir sua ressocialização, de modo a dar densidade jurídica aos preceitos legais

que tratam da matéria. Entretanto, e não obstante a preocupação da autora com a

recuperação  dos  condenados  por  meio  do  exercício  de  atividade  profissional,  a

proposição não traz inovação no mundo jurídico, uma vez que o assunto encontra-se

devidamente disciplinado – e de forma mais abrangente –, na Lei nº 11.404, de 1994,

que  contém  normas  de  execução  penal.  O  art.  30  do  mencionado  diploma legal

estabelece que “os sentenciados trabalharão em oficina de aprendizagem industrial e

artesanato  rural  ou  em  serviço  agrícola  do  estabelecimento,  conforme  suas

preferências, origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual, inteligência e

nível  de escolaridade”.  Além disso,  a Lei  nº  11.404 contém uma seção específica
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dedicada ao trabalho do sentenciado (Seção II – Do Trabalho), a qual compreende os

arts.  39 a 59.  Em linhas gerais,  tais disposições dão ênfase à obrigatoriedade do

trabalho para os condenados, à jornada diária de serviço e à classificação para o

trabalho, que atenderá às capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do

sentenciado,  com  vistas  à  sua  ressocialização  e  formação  profissional.  Há,  pois,

regras  que  cuidam  tanto  do  trabalho  interno  quanto  do  trabalho  externo  dos

sentenciados, especialmente no tocante à remuneração.

Portanto, a vigente lei de execução penal do Estado já contém uma pluralidade de

disposições voltadas para o trabalho dos sentenciados de forma mais ampla que a

prevista no projeto em análise, não havendo fundamento jurídico para a aprovação de

proposição  desprovida  de  caráter  inovador  e  de  conteúdo  análogo  a  outra

preexistente. Nesse ponto, cumpre salientar que, tradicionalmente, a lei em sentido

material  goza  de  três  atributos  básicos  que  lhe  dão  identidade:  generalidade,

abstração e inovação.  Lei  que não altera a ordem jurídica,  ainda que dotada dos

demais  atributos,  não  pode  ser  considerada  lei  em  sentido  estrito.  Assim,  norma

jurídica que simplesmente reproduz preceitos constitucionais ou outras disposições

legislativas,  sem  acarretar  mudança  no  sistema  normativo,  não  se  enquadra  no

conceito de lei, tornando tal iniciativa inócua e até mesmo antijurídica.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.754/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 513/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendendo a

requerimento da Deputada Liza Prado, a proposição em análise solicita à Copasa

informações sobre o abastecimento e a qualidade da água do Município de Lagoa

Santa e região, bem como sobre o planejamento e o calendário das obras a serem
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realizadas na citada região.

O Requerimento nº 513/2011 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete sobre ele emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise solicita à Copasa informações sobre o abastecimento e

a  qualidade da água do Município  de Lagoa Santa e  região,  bem como sobre  o

planejamento  e  o  calendário  das  obras  a  serem  realizadas  na  citada  região.

Consultada, a assessoria da Deputada esclareceu que a região a que o requerimento

se refere são os distritos pertencentes ao Município de Lagoa Santa.

Efetivamente, a Copasa, como informa sua página na internet, detém a concessão

dos  serviços  de  água  e  esgotamento  sanitário  do  Município  de  Lagoa Santa.  No

entanto, a Lei nº 18.309, de 2009, no inciso IV do art. 5º, determina que compete à

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG – fiscalizar e orientar a prestação

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem

como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o

serviço  for  prestado  por  entidade  de  qualquer  natureza,  que  preste  serviços  em

Município situado em região metropolitana.

Dessa forma, entendemos que o requerimento em análise deve ser desdobrado em

dois. A solicitação de informações sobre o abastecimento e a qualidade da água, por

se  tratar  de  Município  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  deverá  ser

encaminhado à Arsae, atendendo ao comando da Lei nº 18.309. À Copasa deve ser

encaminhado  o  pedido  de  informações  sobre  o  planejamento  e  o  calendário  das

obras a serem realizadas em Lagoa Santa e distritos. Para efetivar essas alterações,

proporemos um substitutivo ao requerimento.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno, confere a esta

Comissão da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações

a  órgão  ou  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta  do  Estado  sobre

matérias relacionadas com a composição, a qualidade, a apresentação, a publicidade

e a distribuição de bens e serviços.
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Portanto,  o  tema  do  requerimento  está  entre  as  atribuições  regimentais

estabelecidas, podendo ser encaminhado à Arsae e à Copasa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  513/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendendo a requerimento

da Deputada Liza Prado aprovado na 7ª Reunião Ordinária, em 19/4/2011, solicita a

V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício aos seguintes órgãos:

I – à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre o abastecimento

e a qualidade da água da sede e distritos do Município de Lagoa Santa;

II  – à Copasa, solicitando informações sobre o planejamento e o calendário das

obras  relativas  ao  abastecimento  e  à  qualidade  da  água  da  sede  e  distritos  do

Município de Lagoa Santa.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 920/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  estudo,  o  Deputado  Célio  Moreira  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado

de Saúde de Minas Gerais, solicitando-lhe informações sobre o número de pessoas

com autismo, bem como sobre ações e programas em Minas Gerais voltados para

esse público e seus resultados.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/6/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A apresentação  do  requerimento  é  motivada  pela  necessidade  de  se  obterem

informações sobre o autismo no Estado, como número de autistas, possibilidades de

intervenção,  doenças  associadas,  pesquisas  em  desenvolvimento  e  políticas  em

execução para atender as pessoas com essa doença.

O Deputado autor do requerimento argumenta que muitas pessoas com autismo

não são diagnosticadas devido à falta de informações tanto das famílias quanto dos

profissionais  de  saúde,  o  que  justificaria  uma  ação  do  Estado  para  divulgar

informações sobre a patologia, tais como: direitos das pessoas com autismo, sinais

indicativos  do  problema,  possíveis  intervenções,  orientações  médicas  e  tipos  de

tratamento disponíveis.

As pessoas com autismo contam com a proteção especial da Lei Federal nº 7.853,

de 24/10/1989, que garante o tratamento adequado em estabelecimentos de saúde

públicos e privados específicos para a patologia. No âmbito do Ministério da Saúde,

apontamos  a  Portaria  nº  1635/GM, de 12/9/2002,  que organiza  o  atendimento  às

pessoas com autismo no Sistema Único de Saúde – SUS –, garantindo assistência

por intermédio de equipe multiprofissional e multidisciplinar. Outra norma afeta à área

é a Portaria  nº  3.211/GM,  de 20/12/2007,  que constituiu  grupo de trabalho  sobre

atenção  aos  autistas  para  avaliar  a  necessidade  de  ampliação  da  cobertura

assistencial  destinada  aos  autistas  no  SUS,  bem  como  de  realização  de  um

diagnóstico aprofundado das condições de atendimento atualmente oferecidas.

No que  toca  à  iniciativa,  a  proposição encontra  amparo  no  §  2º  do  art.  54  da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio da Mesa, a Secretário de Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de política pública. No

caso, as informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 920/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 933/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com base em

requerimento da Deputada Rosângela Reis, aprovado em reunião dessa Comissão

realizada  em  1º/6/2011,  a  proposição  em  epígrafe  visa  a  que  seja  encaminhado

pedido  de  informações  ao  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/6/2011 e encaminhado

à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pede  seja  solicitada  ao  Secretário  de  Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  cópia  de  estudo  técnico  sobre  a  Região

Metropolitana do Vale do Aço elaborado pela Unileste.

O  requerimento  respalda-se  no  art.  54,  §  2º,  da  Constituição  Estadual,  que

estabelece a prerrogativa deste Poder Legislativo de encaminhar, por meio de sua

Mesa, pedido de informação a Secretário de Estado, dispondo, ainda, que sua recusa

ou  o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa

importam em crime de responsabilidade.

Por outro lado, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição da República, “os

Estados  poderão,  mediante  lei  complementar,  instituir  regiões  metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios

limítrofes,  para  integrar  a  organização,  o  planejamento  e  a  execução de  funções

públicas de interesse comum”.

A matéria insere-se, portanto, no âmbito da competência desta Casa Legislativa,

pelo que entendemos ser pertinente o requerimento em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 933/2011.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.039/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  a  proposição  em  análise  solicita  à

Presidência da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido  de  informação  sobre  o  funcionamento  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – na Cidade Administrativa.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 23/6/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.

Fundamentação

Em primeiro  lugar,  cumpre ressaltar  que o  princípio  da  separação dos  Poderes

encontra  previsão  no  art.  2º  da  Constituição  da  República  e  constitui  um  dos

principais pilares do regime democrático, auxiliando, ainda, no combate ao abuso de

poder. Em decorrência desse princípio constitucional, a doutrina leciona que cada um

dos três Poderes tem funções típicas e atípicas.

No que tange ao Poder Legislativo, pacificou-se o entendimento de que são suas

funções precípuas as tarefas de legislar, ou seja, produzir normas gerais, abstratas,

imperativas  e  que  inovem  o  ordenamento  jurídico,  e  fiscalizar,  isto  é,  realizar  o

controle administrativo externo dos demais Poderes. Esta função é que fundamenta a

proposição  em  análise.  Relativamente  à  função  fiscalizatória,  a  Constituição  do

Estado  determina,  em  seu  art.  54,  §  3º,  que  "a  Mesa  da  Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa,

ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

Como se verifica na redação do dispositivo constitucional, não figura no rol do art.

54 da Carta mineira o Governador do Estado, não estando este obrigado a fornecer



1180
____________________________________________________________________________

as informações que se pretende solicitar.

A possibilidade de realizar o pedido de informações a determinadas autoridades foi

deferida  à  Mesa  da  Assembleia  a  fim  de  instrumentalizá-la  para  o  exercício  do

controle  administrativo  dos  órgãos  da  administração  pública.  O  referido  controle,

portanto, deve ocorrer de forma a coibir eventuais atos ilegais, abusivos ou imorais

perpetrados  pela  autoridade  pública  e  que  possam  macular  a  sua  atuação

administrativa.

Desse modo, levando em consideração a importante função fiscalizatória concedida

a esta Casa Legislativa e a impossibilidade de, na forma solicitada pelo Deputado,

elaborar  o  pedido  de  informação  ao  Governador  do  Estado,  apresentamos  o

Substitutivo n° 1 ao final deste parecer, com a fin alidade de adequar a matéria às

disposições constitucionais e legais vigentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.039/2011 na forma

do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja enviado

ofício à Presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais – Ipsemg – e à Secretaria de Estado de Planejamento – Seplag – indagando a

esses órgãos se o Ipsemg paga aluguel para funcionar na Cidade Administrativa e

solicitando, ainda, em caso afirmativo, informações sobre o valor, as condições do

contrato e o espaço utilizado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.042/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do Deputado Rogério Correia,  a proposição em epígrafe requer seja
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enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  solicitando

informações  sobre  o  contrato  nº  127/2011,  celebrado  entre  essa  Secretaria  e  a

empresa Linhares Engenharia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme  estabelecido  pela  doutrina  jurídica,  além  da  atividade  legiferante,  é

função típica do Poder Legislativo a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Esse

entendimento  encontra  abrigo  na  Constituição  do  Estado,  que,  entre  outros

dispositivos, estabelece, em seu art.  62, XXXI,  que é competência da Assembleia

Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Por sua vez, o art. 54, §

2º, define que é competência da Mesa da Assembleia encaminhar a Secretário de

Estado pedido  escrito  de  informação e que sua recusa ou o  não-atendimento  no

prazo  de  trinta  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  importam  crime  de

responsabilidade.

A proposição em análise  requer  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e  Gestão — Seplag — solicitando informações sobre o contrato  nº

127/2011, firmado entre essa Secretaria e a empresa Linhares Engenharia Ltda. O

contrato  é  decorrente  de  pregão  presencial  vinculado  ao  processo  de  compra

1561122  000185/2011,  da  Intendência  da  Cidade  Administrativa,  que  integra  a

estrutura orgânica da Seplag. Conforme edital disponível no Portal de Compras do

Governo do Estado,  o objeto do referido certame foi a  “prestação de serviços de

reforma e adaptação de três edificações utilizadas para instalação dos restaurantes,

localizadas na área externa da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves –

CA -, incluindo o fornecimento total de peças, materiais, equipamentos e ferramentas

necessários à sua execução”.

Estabelece a Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu art. 3º, “caput”, que a licitação

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento

nacional sustentável e que ela será processada e julgada em estrita conformidade
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com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório  e do  julgamento  objetivo  e os  que sejam correlatos  a estes.  Ora,  a

licitação, por envolver recursos públicos, é exemplo de ato do Poder Executivo que se

sujeita, nos termos legais, à fiscalização e ao controle da Assembleia Legislativa.

Considerando que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

e fiscalização desta Casa no que se refere à atuação do Poder Executivo, parece-nos

cabível que ela prospere. Entretanto, considerando que diversas informações sobre o

referido contrato estão disponíveis publicamente, inclusive pela internet, é proveitoso

solicitar  no  requerimento  que  sejam  especificadas  no  pedido  aquelas  que  não

estejam  disponíveis  “on-line”  ou  no  diário  oficial  do  Estado.  Para  esse  fim,  é

apresentado substitutivo na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.042/2011

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja enviado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  solicitando  informações

sobre o contrato nº 127/2011, relativo ao processo de compra 1561122 000185/2011,

celebrado entre essa Secretaria e a Linhares Engenharia Ltda., datado de 13/6/2011.

O objeto do referido contrato é a  prestação de serviços de reforma e adaptação de

três  edificações  utilizadas  para  instalação  de  restaurantes,  localizadas  na  área

externa da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - CA. Requer, ainda,

que nas informações enviadas constem, pelo menos, os seguintes itens:

���� motivação da abertura do processo de compra;

���� memorial  técnico,  arquitetônico  ou  equivalente  que  informou  a  elaboração  do

edital do pregão presencial referente ao supracitado processo de compra;

���� orçamentos prévios e preço de referência;

���� cópia do contrato firmado;



1183
____________________________________________________________________________

���� cronograma de realização das obras e de desembolso financeiro.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.045/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  a  proposição  em  epígrafe  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Companhia Energética de

Minas  Gerais  –  Cemig  –  pedido  de  informação  sobre  o  Programa de  Eficiência

Energética.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  de 23/6/2011,  foi  a  matéria encaminhada à

Mesa a fim de receber parecer, com fulcro no art. 233, XII, combinado com os arts.

234 e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela pede seja encaminhado à Cemig pedido de informação

sobre  “cronograma  e  planilha  de  implementação  do  Programa  de  Eficiência

Energética”; “o custo, salário, municípios, quem foi contratado, quem é o coordenador

do programa e se é funcionário de carreira da Cemig”.

Cumpre esclarecer  que o  Programa de Eficiência  Energética  das  Empresas  de

Distribuição  –  PEE  –  consiste  na  aplicação,  pelas  empresas  de  distribuição  de

energia elétrica, do montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida

em ações de combate ao desperdício de energia. Na Cemig, já foram elaborados 159

projetos dessa natureza.

Por outro lado, o Regimento Interno, no art. 79, VIII, “c”, é restritivo ao estabelecer

que somente  é admissível  requerimento  de  informações às  autoridades estaduais

quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, excluída a

hipótese de fato relacionado com matéria legislativa em trâmite.

Todavia, o requerimento em pauta não caracteriza ou circunscreve o fato sujeito a

controle  e  fiscalização  sobre  o  qual  se  solicita  informação.  Não  é  possível  nem

mesmo  inferir  qual  seria  o  fato  específico.  Assim,  não  há  como  comprovar  se
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determinadas informações – como “quem é o coordenador do programa” – se referem

a fato sujeito a controle e fiscalização.

Além dessa condição exigida regimentalmente, a Mesa entende ser necessária uma

justificação explicitando a finalidade das informações; demonstrando ou pelo menos

deixando  implícita  a  importância,  mesmo  que  relativa,  dessas  informações  e

apresentando  ou  pelo  menos  deixando  implícito  o  nexo  entre  as  informações

solicitadas e a finalidade.

É  necessário,  ainda,  que  as  informações  estejam  dispostas  de  forma  clara  e

delimitada.

Com efeito, o requerimento não cumpre esses requisitos. Por exemplo, deseja-se

saber o nome e salário de todos os empregados que trabalharam nos mencionados

159 projetos? Como essas  informações serão processadas e  relacionadas  a  fato

sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia  Legislativa?  Vale  ressaltar  que  o

volume de dados solicitado é elevado, visto que, como mencionamos, há 159 projetos

dessa natureza na Companhia. Deve-se observar um mínimo de razoabilidade.

A Mesa, de fato, entende que é procedente o pedido de informação sobre a Cemig

e  o  PEE.  Todavia  essas  informações  devem  atender  aos  citados  requisitos.  Não

podem ser uma mera massa de dados.

Ademais, o art. 54, § 3º, da Constituição do Estado estabelece que o destinatário do

pedido de informação é dirigente de entidade da administração indireta e sujeita-o a

sanção na hipótese de não atendimento, criando, destarte, um dever personalíssimo.

O  destinatário  não  pode  ser  a  entidade.  Dessa  forma,  é  necessário  definir  a

autoridade sobre quem a obrigação vai recair.

Assim,  estamos  apresentando  o  Substitutivo  nº  1,  na  conclusão  desta  peça

opinativa, consubstanciando essas considerações e adequando a proposição a elas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.045/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno,

requer a V. Exa. sejam solicitadas ao Diretor-Presidente da Companhia Energética de

Minas Gerais – Cemig – informações acerca do Programa de Eficiência Energética

das Empresas de Distribuição – PEE – no âmbito dessa empresa, especificando:

I – cronograma de implementação;

II – custo discriminado por natureza de despesa;

III – demonstração da aplicação no PEE, pela Cemig, do montante de, no mínimo,

0,5% da receita operacional líquida da Companhia.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.057/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a pedido de seu

Presidente,  Deputado Célio  Moreira,  requer,  por  meio  da proposição em epígrafe,

seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, solicitando informações sobre a regularidade ambiental

do empreendimento Porto de Areia Minas Ltda. Requer, ainda, seja enviada cópia do

requerimento aprovado e dos documentos anexos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 80.709/09 e do laudo pericial emitido

pelo  IEF  em  17/9/2010,  o  empreendimento  Porto  de  Areia  Minas  Ltda.,  de

propriedade do Sr. Jefferson Benedito Rennó, foi multado e embargado pela Feam e

pelo Igam, em ação de fiscalização demandada pelo Ofício nº 228/2009 do Ministério

Público da Comarca de Paraisópolis.

Contudo,  o  Sr.  Jefferson Rennó  entrou  com  ação questionando  as  medidas  do

Estado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG –, Comarca de Paraisópolis.
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O  impetrante  logrou  receber  liminar  para  a  continuidade  de  suas  atividades.

Posteriormente, o Juiz requisitou o laudo pericial do IEF, para instruir tecnicamente os

autos. O referido laudo constatou que o empreendimento, além de irregular quanto às

autorizações  ambientais,  colocava  em  risco  a  segurança  estrutural  das  moradias

adjacentes e ameaçava a estabilidade de uma ponte da MG-173 sobre o Rio Sapucaí

Mirim.  Diante  disso,  recomendou-se  que  o  empreendimento  fosse  embargado  e

interditado  imediatamente,  até  que  fosse  apresentado  o  EIA-Rima  para  o  devido

processo de regularização ambiental.

O requerimento em tela encontra respaldo na competência fiscalizatória atribuída a

esta Casa com fulcro no art. 54, §3º, e no art. 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Todavia,  em  virtude  de  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  –  Semad  –  ter  apenas  instruído  os  autos  com  um  laudo  pericial,

consideramos adequado direcionar o pedido de informações também à Advocacia-

Geral do Estado – AGE –, haja vista o Estado ser parte no referido processo judicial.

Realizamos essa modificação com a apresentação do Substitutivo nº 1. O substitutivo

também informa a  numeração  dos  processos  judiciais,  de  forma a  facilitar  o  seu

acesso pelos órgãos do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.057/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  atendendo  a

requerimento de autoria de seu Presidente, Deputado Célio Moreira, solicita a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Advogado-Geral  do  Estado  e  ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

informação  acerca  da  regularidade  ambiental  do  empreendimento  Porto  de  Areia

Minas  Ltda.  e  das  ações  do  Estado  sobre  o  assunto,  em  razão  dos  Processos

Judiciais  nos  0145536032007.8130473  (numeração  TJMG  047307014553-6),

0199091-612009.8130473  (numeração  TJMG  047309019909-1)  e  0029866-

092010.8130473,  movidos pelo proprietário  do referido empreendimento,  Jefferson
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Benedito Rennó, contra o Estado, no Juízo de Direito da Comarca de Paraisópolis,

tendo ainda em vista a instrução do processo mediante Laudo Pericial  do Instituto

Estadual de Florestas – IEF –, datado de 17/9/2010.

Requer,  ainda,  que  se  faça  constar  no  expediente  cópia  de  inteiro  teor  dos

seguintes documentos anexos :

– Boletim de Ocorrência Policial Civil nº 059/2009, da 33ª Delegacia Regional de

Segurança Pública – Delegacia de Polícia de Sapucaí-Mirim;

– Laudo Pericial do IEF, datado de 17/9/2010;

–  Laudo  de  Vistoria  Técnica  –  Processo  100512  01821/07,  do  IEF,  datado  de

23/5/2006;

– Câmara Municipal de Sapucaí-Mirim em 13/5/2010, sob o nº 2.431.

Requer,  ademais,  seja  enviada  cópia  deste  requerimento  e  dos  anexos

supracitados ao Ministério Público da Comarca de Paraisópolis.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.061/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  estudo,  a  Comissão  de  Saúde  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à Fundação Centro de

Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  –  Hemominas  –,  solicitando

informações  sobre  a  contratação  da  Clínica  Cuidar  Ltda.  para  vacinação  dos

servidores dessa instituição contra a gripe, bem como sobre o valor total do contrato e

o de cada vacina.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011 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  tem  por  objetivo  solicitar  à  Fundação  Hemominas
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informações  sobre  a  contratação  da  Clínica  Cuidar  Ltda.  para  vacinação  dos

servidores  daquela  instituição  contra  a  gripe,  bem  como  sobre  o  valor  total  do

contrato e o de cada vacina.

A Fundação Hemominas foi instituída por  meio da Lei  nº 10.057,  de 1989,  com

personalidade  jurídica  de  direito  público,  sede  em  Belo  Horizonte  e  unidades  de

serviço nas demais regiões do Estado. Sua finalidade é dirigir as políticas estaduais

relativas à hematologia e à hemoterapia, de forma a garantir à população a oferta de

sangue  e  hemoderivados  de  boa  qualidade,  além  de  desenvolver  atividades  nas

áreas  de  prestação  de  serviço,  assistência  médica,  ensino,  pesquisa,

desenvolvimento tecnológico, produção, controle de qualidade e educação sanitária.

Ao Sistema Estadual  de Saúde, por  meio da Fundação Hemominas, cabe,  ainda,

planejar,  organizar,  coordenar,  executar  e  avaliar  a  implementação  da  política

estadual de sangue e hemoderivados, em consonância com a política nacional para a

área.

A Hemominas é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, sendo-lhe garantida

autonomia administrativa  e financeira e,  nos termos do inciso IV do  art.  4º  da lei

supracitada,  essa autonomia abrange a  assinatura  de contratos  e convênios  com

outras instituições.

É importante ressaltar que esta Casa tem a prerrogativa de encaminhar, por meio

de sua Mesa, pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, nos termos

do § 3º do art. 54 da Constituição Estadual.

Considerando as disposições do art. 62, XXXI, da Carta Estadual, que atribuem a

este Parlamento a competência para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

incluindo a administração indireta, parece-nos adequado que a matéria em análise

seja acolhida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.061/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.063/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição solicita que o Presidente da Assembleia encaminhe ofício ao Secretário

de Estado de Transportes  e  Obras  Públicas com pedido  de  informações  sobre  o

cronograma da implantação do Programa Caminhos de Minas no trecho de 40km da

MG-231 entre os Municípios de Cordisburgo e Santana de Pirapama.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011 e 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 decorre de requerimento formulado pelo Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  aprovado  em  reunião  ordinária  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, realizada em 7/6/2011.

A sua apresentação fundamenta-se,  em âmbito estadual,  no § 2º  do art.  54 da

Constituição mineira, que confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar

pedido de informação a Secretário de Estado. Segundo esse dispositivo, a recusa, 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 autoridades estaduais.

Cabe ressaltar que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

e fiscalização desta Casa no que respeita a ações de política pública, haja vista que o

art.  73,  §  1º,  II,  da  Constituição  do  Estado  preceitua  que  os  atos  das  unidades

administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se

sujeitarão a controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa.

No caso, trata-se do controle a que se refere o art. 74 da mesma Carta, que envolve

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado,

e abrange a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de
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ato gerador de receita ou determinante de despesa e do qual resulte nascimento ou

extinção de direito ou obrigação.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.063/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Jayro Lessa. - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.112/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, em atendimento a requerimento do

Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar sejam

“encaminhados ao Secretário de Estado de Fazenda as notas taquigráficas da 30ª

Reunião Extraordinária” daquela Comissão, bem como “pedido de informações sobre

as taxas que vêm sendo efetivamente cobradas desde 2005 para o licenciamento e o

emplacamento de veículos novos e usados de todos os tipos, bem como as eventuais

diferenças no tratamento dispensado às pessoas jurídicas e físicas que buscam tais

serviços”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O princípio da impessoalidade é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro.

De fato, dispõe a Constituição da República, em seu art. 5º, “caput”, que todos são

iguais perante a lei. Dessa forma, não há que conceber tratamento diferenciado no

acesso aos serviços públicos em virtude, por exemplo, de relacionamento pessoal

privilegiado ou maior capacidade econômica de uma parte em relação a outra.

A matéria em análise é decorrente da 30ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Direitos Humanos, realizada em 9/6/2011, na qual se discutiram, entre outros temas,

supostos favorecimentos, por parte do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, a um suposto cartel de despachantes e a determinadas empresas de
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locação de veículos. Segundo apresentado naquela reunião, determinadas empresas

e despachantes teriam acesso privilegiado aos serviços do Detran e se utilizariam

desse  acesso  para  auferir  vantagens  econômicas  indevidas,  em  detrimento  do

cidadão comum que precisa desses serviços.

Ora, se tal denúncia encontrar amparo na realidade, constatar-se-ia a violação do

princípio da impessoalidade por parte do Detran, que é órgão público, subordinado à

Polícia Civil  de Minas Gerais,  e que, por isso, se submete de maneira inequívoca

àquele princípio.

Estabelece a Constituição do Estado, em seu art. 62, XXXI, que é competência da

Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Além disso,

o  art.  54,  §  3º,  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 30 dias ou, ainda, a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Dessa forma, os objetivos buscados pela proposição em análise encontram previsão

legal,  sob  justificativa  de  controle  dos  atos  do  Poder  Executivo,  devendo  aquela

prosperar  nesta  Casa.  Destaca-se  aqui  que  o  envio  das  notas  taquigráficas  da

audiência  pública  supracitada é  saudável,  pois  cientifica as  autoridades do Poder

Executivo  do  conteúdo  e  dos  questionamentos  apresentados  aos  Parlamentares

naquela reunião.

Para  tratar  a  matéria  de  forma  adequada  vejamos,  em  primeiro  lugar,  as

competências de cada órgão citado e sua posição na hierarquia da administração

direta do Estado.

A cobrança  da  taxa  para  o  licenciamento  e  o  emplacamento  de  veículos  está

disciplinada pelos arts. 113 a 120 da Lei nº 6.763, de 1975, com valores discriminados

na  Tabela  “D”,  que  trata  da  Taxa  de  Segurança  Pública.  Sua  fiscalização  e  sua

exigência competem aos servidores da Fazenda Estadual, às autoridades policiais e

às autoridades administrativas, na forma do regulamento.

O  Decreto  n.º  38.886,  de  1997,  que  dispõe  sobre  o  Regulamento  das  Taxas

Estaduais,  define que a fiscalização e a  exigência das taxas estaduais,  mediante
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lançamento  direto,  e  a  aplicação  das  penalidades  cabem  exclusivamente  aos

funcionários fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda. Entretanto, a competência

para a prestação dos serviços a que se referem a Taxa de Segurança Pública é do

órgão prestador, no caso em análise, o Detran.

O Detran está subordinado hierarquicamente à Polícia Civil, que é subordinada à

Secretaria de Defesa Social. Compete à Secretaria de Defesa o exercício do controle

interno dos órgãos a ela subordinados, e, em um grau mais elevado, todos têm esse

controle interno a cargo da Controladoria-Geral do Estado, a quem também compete

a auditoria pública, a correição, a prevenção e combate à corrupção, bem como o

incremento da transparência da gestão no âmbito do Poder Executivo estadual.

Assim,  parece-nos  mais  correto  que  as  notas  taquigráficas  sejam  enviadas  à

Secretaria de Defesa Social, que deverá, ao exercer o controle interno no âmbito de

sua  competência,  apurar  a  ocorrência  de  irregularidades  no  fato  em  exame.  É

importante  lembrar  que integra  o Sistema Estadual  de  Controle  Interno  do Poder

Executivo o Colegiado de Corregedorias do Sistema de Defesa Social, vinculado à

Secretaria de Defesa Social, que tem por finalidade o planejamento, a organização, a

coordenação,  o  gerenciamento  e  a  avaliação  das  atividades  de  correição

administrativa das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Subsecretaria

de Administração Penitenciária. O Colegiado das Corregedorias tem a competência,

entre outras, para propor o aprimoramento da correição, acompanhar as apurações

efetuadas,  sugerindo  diligências  e  determinando  a  instauração  de  procedimentos

investigatórios relacionados aos órgãos de defesa social.

De forma a lidar com essa questão, é apresentado substitutivo na parte conclusiva

deste parecer.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.112/2011

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

-A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento do Deputado Durval

Ângelo,  aprovado na 12ª  Reunião  Ordinária  de  15/6/2011,  solicita  a  V.  Exa.,  nos
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termos  da  alínea  “a”  do  inciso  III  do  art.  103  do  Regimento  Interno,  sejam

encaminhadas à Secretaria de Estado de Defesa Social as notas taquigráficas da 30ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, bem como pedido de informações sobre as

taxas que vêm sendo cobradas desde 2005 para o licenciamento e o emplacamento

de  veículos  e  sobre  eventuais  diferenças  no  tratamento  dispensado  às  pessoas

jurídicas e físicas que buscam tais serviços.

Por  oportuno,  informa  que  a  30ª  Reunião  Extraordinária  citada  foi  destinada  a

receber,  em  audiência  pública,  denúncias  sobre  irregularidades  e  privilégios,

compreendendo, inclusive, violação de direitos humanos, referentes ao Departamento

Estadual de Trânsito - Detran-MG.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.187/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, a Comissão de Administração Pública requer à

Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  atendendo a  requerimento  dos  Deputados

Rogério Correia, Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz, aprovado em Reunião Ordinária

de 5/7/2011, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de

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.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 9/7/2011, a matéria vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Órgão  técnico  vinculado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad -, com competência para propor e executar as

políticas florestais, de pesca e de aquicultura, o IEF é responsável pela preservação e

conservação  da  biodiversidade,  pelos  recursos  ambientais  renováveis,  pela

administração  de  unidades  de  conservação  e  demais  disposições  relativas  à
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chamada  “Agenda  Verde”  do  Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Sisema  -,

coordenado por  aquela  Secretaria.  Integram o  Sisema,  de  forma descentralizada,

nove  Superintendências  Regionais  de  Regularização  Ambiental  -  Suprams  -,  no

âmbito das quais a atuação do IEF se dá de forma integrada e complementar aos

órgãos responsáveis pelas “Agendas Marrom e Azul”, ou seja, Fundação Estadual de

Meio Ambiente - Feam - e Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam. Entre as

unidades administrativas próprias ao IEF constam três diretorias e várias gerências,

além do Núcleo de Compensação Ambiental.

A  página  do  IEF  na  internet  apresenta  a  estrutura  descentralizada  do  órgão,

apoiada na atuação de treze escritórios regionais, que executam, no âmbito regional,

atividades relativas à política florestal do Estado, inclusive a difusão de pesquisa em

biomassa  e  biodiversidade.  Os  escritórios  regionais  têm  como  unidades

administrativas  de  apoio  os  núcleos  operacionais  de  florestas,  pesca  e

biodiversidade,  que perfazem 43 unidades microrregionais  com poder  de decisão.

Junto a essas unidades,  atuam cinco centros  operacionais  especiais de florestas,

pesca e biodiversidade e uma unidade específica para planejamento e execução de

operações de fiscalização.  Relacionam-se, ainda,  nessa estrutura,  as agências de

atendimento  em  florestas,  pesca  e  biodiversidade  -  Aflobios  -,  captadoras  das

demandas na área ambiental, geradas no âmbito dos 853 Municípios. A página na

internet  informa que o trabalho dessas agências (159 no total)  se desenvolve em

parceria com as prefeituras municipais,  sociedade civil  organizada e os sindicatos

locais, estreitando contatos com os produtores rurais, clientes e parceiros do IEF.

As  informações  na  rede  internacional  não  oferecem,  porém,  a  segurança

necessária, em termos de atualização, precisão e relação dos responsáveis por cada

repartição,  ao  exercício  da  função  fiscalizadora  da  Assembleia  Legislativa.  Em

especial  em  momentos  de  transição  de  estrutura  e  equipe  como  o  que  o  IEF

atravessa,  faz-se  de  interesse  o  acompanhamento  dessas  alterações  pelo  Poder

Legislativo.

Sob o aspecto jurídico, o pedido de informações em comento encontra respaldo na

competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo,

tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal. A competência fiscalizadora da
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Assembleia  Legislativa,  conforme  preceituam  os  arts.  73  e  74,  assegura  o

detalhamento  dos  aspectos  institucionais,  cabendo  à  Mesa  da  Assembleia  a

prerrogativa de encaminhar o pedido de informação (art. 54, § 3º da CE).

Diante do exposto, achamos procedente o pedido expresso pelo requerimento em

tela.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.187/2011 na

forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.201/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em exame, a Comissão de Participação Popular requer

seja  encaminhado  pedido  de  informações  à  Copasa-MG  para  que  envie  o

cronograma das  obras  de  saneamento  e  drenagem  do  Córrego  Marimbondo,  no

Bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  é  um  desdobramento  da  reunião  de  audiência  pública

realizada  em  30/6/2011  pela  Comissão  de  Participação  Popular,  que  teve  por

finalidade debater a situação dos moradores do Bairro Santa Mônica que convivem

com o esgoto a céu aberto do Córrego do Marimbondo.

Na ocasião, representantes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital -

Sudecap -  informaram que a obra  de  saneamento do Córrego do Marimbondo já

havia sido autorizada pelo  Ministério  das Cidades e que a Sudecap aguardava a

liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. Já o representante da Copasa-

MG esclareceu que a empresa aguardava o início da obra para atuar em parceria
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com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Portanto, a proposição é oportuna, pois visa a obter informações mais detalhadas

sobre as obras a serem realizadas para o saneamento daquele córrego.

Em relação à competência para o encaminhamento da proposição, o § 3º do art. 54

da Constituição Estadual determina que "A Mesa da Assembleia poderá encaminhar

pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.201/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.204/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

atendendo  a  requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  a  proposição  em  análise

solicita à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad  –  informações  sobre  a  relação  de  empreendimentos  em  processo  de

licenciamento  ambiental,  inclusive  licenciamento  corretivo,  relativas  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,  referente  aos

empreendimentos da expansão imobiliária na região limítrofe entre os Municípios de

Nova Lima e Belo Horizonte, incluindo empreendimentos novos.

O Requerimento nº 1.204/2011 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011

e encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer,

nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou audiência
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pública  no  dia  21/6/2011  na  qual  foi  debatido  o  impacto  ambiental  causado  pela

captação deficiente de esgoto, bem como pela disposição inadequada de resíduos

sólidos, no Município de Nova Lima. A falta de captação e tratamento desses resíduos

e sua disposição inapropriada têm contaminado cursos d’água da Bacia Hidrográfica

do Rio das Velhas e lençóis freáticos da região, além de representarem potencial

poder de impactar os mananciais, situados no Parque Estadual do Rola-Moça e na

Estação Ecológica de Fechos, utilizados para abastecimento público pela Copasa.

Durante a reunião, foi apresentado o termo de compromisso assinado, em 2009,

entre a Semad, o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Nova Lima, que define

metas e prazos a serem cumpridos pela última, para que o Município tenha 100% do

seu esgoto recolhido e tratado em até quatro anos.

Ao  solicitar  da  Semad  a  relação  de  empreendimentos  em  processo  de

licenciamento  ambiental,  inclusive  os  que  estão  em  licenciamento  corretivo,  a

parlamentar  pretende obter  um panorama do impacto  da  expansão imobiliária  na

região limítrofe entre Belo Horizonte e Nova Lima, já bastante adensada em termos

populacionais. Nessa região estão situados a Serra do Curral, patrimônio cultural de

Belo  Horizonte,  a  Mata  do  Jambreiro,  transformada  em  Reserva  Particular  do

Patrimônio  Natural  pela  Companhia  Vale,  e  todo  um  ecossistema  delicado  e

altamente pressionado pelo desenvolvimento urbano.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere a esta

Comissão da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações

a  órgão  ou  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta  do  Estado  sobre

matérias  relacionadas  com  a  proteção,  a  recuperação  e  a  conservação  dos

ecossistemas e com o controle da poluição e da degradação ambientais.

Portanto,  o  tema  do  requerimento  está  entre  as  atribuições  regimentais

estabelecidas, podendo ser encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.204/2011, na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente – Jayro Lessa, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Dilson Melo – Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.230/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em tela  tem  por  objetivo

solicitar ao Presidente desta Casa seja encaminhado à Presidência da Cemig pedido

de informações sobre as explosões de bueiros causadas por problemas em sua rede

elétrica subterrânea, com as especificações que menciona.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/7/2011 e encaminhado

à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição do Estado, no § 3° de seu art.  54,  c onfere a este Parlamento a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e demais autoridades estaduais. A recusa, o não atendimento

ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, passível de

responsabilização.  A Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  –  é  uma

empresa de economia mista, de capital aberto, controlada pelo governo do Estado,

seu  acionista  majoritário,  o  que  permite  que  a  Assembleia  encaminhe pedido  de

informações.

O  autor  do  requerimento  em  análise  pretende,  em  sua  farta  justificação,  obter

informações relativas às condições gerais de segurança e ao estado de conservação

da  rede  elétrica  subterrânea  sob  os  cuidados  da  Cemig.  Toda  a  sociedade  tem

assistido,  com  muita  surpresa,  à  ampla  cobertura  televisiva  dos  episódios  de

explosões de bueiros, tanto na cidade do Rio de Janeiro como na Capital mineira,

cuja rede elétrica está sob os cuidados da referida empresa.

Cabe ressaltar que a Cemig, segundo seu Código de Ética, é regida por um forte

princípio de compromisso com a saúde e segurança, o qual, por sua importância, aqui

reproduzimos, retirado do próprio endereço eletrônico da empresa:

“A Cemig  prioriza  a  saúde  e  segurança  do pessoal  próprio,  de  prestadores  de
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serviço, de empreiteiros e de terceiros. Em suas atividades procura estar alinhada

com a prevenção de acidentes e incidentes, através do desenvolvimento de técnicas

e da implantação de sistemas que assegurem a efetividade de suas ações”.

É procedente,  portanto,  a  proposição em pauta,  visto  que tais  informações  são

necessárias para dar suporte à análise desses acidentes por esta Casa Legislativa. A

proposição em análise configura legítimo exercício de controle e fiscalização desta

Casa no que se refere à atuação do Poder Executivo, e parece-nos adequado que ela

prospere.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.230/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.233/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  exame,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável requer o encaminhamento de pedido de informações à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

sobre a exploração de areia no Rio Muzambo, no Município de Monte Belo.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/7/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Requerimento nº  1.233/2011 visa obter  informações,  junto  à  Semad,  sobre  a

exploração de areia  no  Rio Muzambo,  no  Município  de Monte  Belo.  Tal  iniciativa

encontra amparo na Constituição do Estado, cujo art. 54, § 2º, determina que "a Mesa

da  Assembleia  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”.

Entretanto,  entendemos  que  o  pedido  de  informações  deve  ser  mais  bem
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explicitado e redirecionado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental

do Sul de Minas – Supram Sul de Minas –, que é o órgão responsável pelo controle e

fiscalização ambiental dos empreendimentos de extração de areia no Município de

Monte  Belo.  Com  esse  intuito,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1  ao  final  deste

parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.233/2011 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  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  atendendo  a

requerimento do Deputado Pompílio Canavez aprovado na 13ª Reunião Ordinária, em

12/7/2011, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de

informações  à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  do  Sul  de

Minas – Supram Sul de Minas – sobre empreendimentos de extração de areia no Rio

Muzambo,  no  Município  de  Monte  Belo,  especialmente em relação aos seguintes

aspectos:  relação  dos  empreendimentos  com  Licença  Ambiental  ou  Autorização

Ambiental de Funcionamento já concedida e relação de empreendimentos em fase de

análise para regularização ambiental.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.246/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendendo a

requerimento do Deputado Délio Malheiros aprovado na 9ª Reunião Extraordinária da

referida Comissão, a proposição em epígrafe requer seja enviado ofício à Secretaria

de  Estado de Planejamento  e  Gestão  solicitando  informações  sobre  os  contratos

corporativos firmados entre o Estado e a operadora de telefonia TIM.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2011, 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 matéria em análise requer seja enviado à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão -  Seplag -  pedido de informações sobre contratos corporativos firmados

entre o Estado e a operadora de telefonia TIM.

Conforme  informação  disponível  no  Portal  de  Compras,  o  Poder  Executivo

Estadual, por meio da Seplag, publicou em janeiro de 2011 o edital de licitação para

pregão presencial para registro de preços nº 001A/2011, cujo objeto foi o “registro de

preços de Serviço Móvel Pessoal - SMP, tráfego de dados e acesso remoto à Internet,

na  forma  de  um  plano  corporativo  a  ser  contratado  por  órgãos  e  entidades  do

Governo do Estado de Minas Gerais e de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC,

nas  modalidades  Longa  Distância  Nacional  e  Longa  Distância  Internacional,  para

ligações originadas das estações móveis deste plano”. De acordo com o extrato da

ata de registro de preço, a empresa vencedora dos lotes do referido certame foi a TIM

Celular S.A.

Ocorre,  entretanto,  que a  qualidade dos  serviços  da referida  empresa tem  sido

questionada, conforme matérias veiculadas na imprensa e também de acordo com

discussões  realizadas  no  âmbito  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte,  inclusive  por  meio  de  audiência  pública.  Segundo essas  fontes,  são

frequentes  problemas  como  dificuldade  em  completar  chamadas,  interrupções

inesperadas  de  ligações  e  baixa  velocidade  no  acesso  à  internet  por  meio  da

tecnologia 3G.

Ora,  são  vários  os  princípios  da  administração  pública.  Entre  eles,  podemos

destacar  alguns,  como  a  indisponibilidade  do  interesse  público,  pelo  qual  o

administrador público, em sua atividade, usa o aparato administrativo para a busca do

bem comum e do interesse público, sem, no entanto, poder colocá-lo em risco - o que

ocorreria, por exemplo, no uso de recursos públicos para pagamento de serviços de

baixa qualidade. Além disso, pelo princípio da continuidade do serviço público, os

serviços  oferecidos  pelo  poder  público,  diretamente  ou  por  meio  de  concessão,
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devem  ser  prestados  de  forma  contínua,  considerando  sua  essencialidade.

Considerando que a licitação em análise inclui o fornecimento de serviços telefônicos

para órgãos e entidades como o Gabinete Militar  do Governador,  a Secretaria  de

Estado de Defesa Social e a Fundação Hemominas, é essencial que o fornecedor

selecionado  tenha  capacidade  de  prestar  um  serviço  de  qualidade  e  de  forma

contínua, ressalvadas manutenções e problemas esporádicos, desde que atendidos

os  parâmetros  estabelecidos  pelo  órgão  licitante  e  pela  Agência  Nacional  de

Telecomunicações.

Estabelece a Constituição do Estado, em seu art. 62, XXXI, que é competência da

Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Além disso,

o art. 54, § 2º, estabelece a competência da Mesa da Assembleia para encaminhar a

Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, o não atendimento no

prazo de trinta dias ou, ainda, a prestação de informação falsa importam crime de

responsabilidade. Dessa forma, verifica-se que há previsão legal para a tramitação da

matéria em estudo, que configura exercício da função fiscalizadora precípua do Poder

Legislativo.

De forma, entretanto, a explicitar a preocupação da Comissão requerente quanto à

qualidade dos serviços prestados pela TIM, bem como a adequar  a proposição à

melhor técnica legislativa, é apresentado o Substitutivo nº 1 na parte conclusiva deste

parecer.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.246/2011

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Asssembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendendo a requerimento

do Deputado Délio Malheiros aprovado na 9ª Reunião Extraordinária, de 14/7/2011,

solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, pedido de informações sobre o fornecimento de

serviços de telecomunicação referentes ao pregão para registro de preços 001A/2011,
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no qual se sagrou vencedora a empresa TIM Celular S. A. Requer, ainda, que nas

informações  enviadas  constem,  pelo  menos,  os  seguintes  itens:  avaliação  da

disponibilidade dos serviços especificados no item 3 do Anexo I do edital do referido

certame;  cumprimento  da  velocidade  média  contratada  no  tráfego  de  dados  e

conexão remota à internet, conforme item o 3.11 do Anexo I; número de contratos

firmados, conforme o item 5.1 do Anexo I; avaliação do nível de serviço, conforme

especificado no Anexo I, no item 8 e no Anexo VII.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.247/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  o

Requerimento  nº  1.247/2011  solicita  seja  encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de

informações sobre o fornecimento dos contratos corporativos por ela firmados com a

operadora de telefonia TIM.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011,  a  matéria  vem a  este  órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem como objetivo averiguar o conteúdo de contratos

corporativos firmados entre o Estado, por meio da Polícia Civil,  e a operadora de

telefonia celular  TIM. Trata-se de medida fiscalizadora, que incide sobre possíveis

deficiências nos serviços prestados pela referida operadora.  É,  assim, providência

típica  deste  Parlamento,  que  se  justifica  em  virtude  de  procedimentos  anteriores

realizados pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,  autora da

proposição.

O requerimento tem como fundamento  legal  o  art.  54,  § 3º,  da Constituição de

Minas Gerais, que traduz em termos instrumentais o sistema de freios e contrapesos

decorrente  do  princípio  da  tripartição  de  Poderes.  Cumpre,  pois,  ao  Legislativo

fiscalizar o Executivo,  e a requisição de informações é um dos mecanismos mais
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tradicionais e eficientes de fazê-lo. Verifica-se que a medida proposta possui sólido

fundamento jurídico, assim como se justifica com fatos devidamente recolhidos nesta

Assembleia.

Em 7/7/2011,  a  Comissão de Defesa do Consumidor  e  do  Contribuinte  realizou

audiência pública com a finalidade de debater a qualidade dos serviços prestados

pela empresa de telefonia móvel TIM, objeto de muitas reclamações por parte dos

consumidores.  Segundo  registro  consignado  naquela  reunião  pelo  Presidente  da

citada Comissão, a referida “empresa fez uma promoção recentemente e um número

enorme de consumidores, atraídos pelos baixos custos da promoção, aderiu”. O que

se verificou, ainda conforme o relato assinalado, foi “um excesso de chamadas”, com

comprometimento da qualidade dos serviços. Informações prestadas pelo Ministério

Público e pelo Procon-Assembleia corroboram tais assertivas.

Ocorre  que  consta  figurar  entre  os  clientes  da  empresa  TIM  o  Estado,  mais

especificamente  a  Polícia  Civil,  que  teria  contratos  corporativos  firmados  com  a

finalidade  de aprimorar  os  serviços de  segurança pública,  na  medida  em que  tal

contratação deveria assegurar mais celeridade nas comunicações entre os servidores

policiais. Trata-se de uma possível vantagem operacional, que restaria comprometida

se  os  problemas  levantados  pela  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte estiverem ocorrendo nessa prestação de serviços.

As  informações  em  questão  são,  portanto,  relevantes,  razão  pela  qual  o

requerimento sob exame merece aprovação. Propomos, porém, que tal ocorra nos

termos do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, cuja intenção é tornar

mais clara a redação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação do Requerimento nº 1.247/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor  e do Contribuinte requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais,  sejam solicitadas à Chefia  da Polícia Civil  informações sobre
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contratos firmados entre o Estado e a empresa operadora de telefonia móvel TIM

Brasil  (TIM  Participações  S.A./TIM  Celular  S.A.)  que  tenham  como  objeto  o

fornecimento  de  bens  ou  serviços  para  a  Polícia  Civil,  com  especificação  dos

seguintes dados: cópia de todos os contratos; relação de valores pagos pelo Estado

desde o início da vigência dos contratos; forma de utilização do objeto contratado no

âmbito da Polícia Civil, inclusive indicação de destinação de equipamentos e serviços

com seus respectivos objetivos estratégicos e operacionais; problemas ocorridos na

prestação  de  serviços  de  telefonia  móvel,  especialmente  deficiência  nas

comunicações.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.248/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado ofício ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, solicitando cópia dos

laudos  técnicos  sobre  as  condições  de  segurança,  prevenção  contra  incêndio  e

salubridade do prédio da 16ª Delegacia de Polícia de Uberlândia, solicitados por meio

dos Requerimentos nºs 888, 895 e 896/2011.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe solicita seja encaminhado ofício ao Comando-Geral do

Corpo de Bombeiros, solicitando cópia dos laudos técnicos sobre as condições de

segurança, prevenção contra incêndio e salubridade do prédio da 16ª Delegacia de

Polícia de Uberlândia.

As condições do edifício onde funciona a 16ª Delegacia de Uberlândia têm sido

objeto  de  grandes  preocupações  de  parlamentares  da  Casa,  em  especial  dos

integrantes  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Direitos  Humanos,  que
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realizaram  visita  conjunta  ao  local  em  24/3/2011.  Foi  constatado  que  o  prédio,

construído  em  1969,  está  mal  conservado  e  apresenta  problemas  graves  de

infraestrutura.  Conforme  documentado  no  relatório  de  visita  elaborado  pelas

Comissões, foram constatadas rachaduras nas paredes, janelas enferrujadas, vidros

quebrados,  encanamentos  à  mostra  e  presença  de  mofo.  Além  disso,  não  há

acessibilidade para pessoas com deficiência motora e faltam banheiros, tanto para os

próprios servidores quanto para os visitantes.

Diante  desses  problemas,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  retornou,  em

19/5/2011, ao Município de Uberlândia, onde visitou novamente a delegacia com o

objetivo de averiguar possíveis providências tomadas após a visita conjunta realizada

no mês de março. Os Deputados constataram que nenhuma providência foi tomada

após quase dois meses da primeira visita. Em função disso, foram aprovados novos

pedidos  de  providências,  entre  eles  o  que  consta  no  Requerimento  nº  888/2011,

solicitando  o  encaminhamento  ao  Corpo  de  Bombeiros  de  vídeo  produzido  pela

Polícia Civil sobre as condições do prédio da 16ª Delegacia Regional de Uberlândia e

pedindo que esse órgão vistoriasse o prédio e emitisse laudo sobre as condições de

segurança,  salubridade e prevenção contra incêndios. Além desse,  também foram

aprovados  os  Requerimentos  nºs  895  e  896/2011,  solicitando  vistorias  técnicas,

respectivamente, ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de

Minas Gerais – Crea-MG – e à Vigilância Sanitária.

Em face das considerações expendidas e tendo em conta o risco que o edifício

mencionado pode representar,  seja  para a  população uberlandense,  seja  para os

servidores públicos que ali trabalham, salientamos o mérito da iniciativa, que pretende

monitorar  e  apurar  o  que  tem  sido  feito  pelo  Poder  Executivo  após  sucessivas

provocações deste  Parlamento.  Destaca-se,  ainda,  que a  iniciativa  da  proposição

encontra respaldo  no  § 3º  do  art.  54 da Constituição do Estado,  que assegura à

Assembleia Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido de informação, por meio

de sua Mesa, a autoridades estaduais.

O requerimento objeto deste parecer dá continuidade ao trabalho de fiscalização

relacionado à 16ª Delegacia, solicitando cópia do laudo do Corpo de Bombeiros a que

se  refere  o  Requerimento  nº  888/2011.  No  entanto,  entendemos  ser  necessário
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excluir do escopo da proposição a referência aos Requerimentos nºs 895 e 896/2011,

que,  como  dito  anteriormente,  têm  destinatários  diversos  (Crea-MG  e  Vigilância

Sanitária). Para tanto, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.248/2011 com a

Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “por meio dos Requerimentos nºs 888, 895 e 896/2011”

pela expressão “por meio do Requerimento nº 888/2011”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.269/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício

ao Ministério  Público do Estado de Minas Gerais  solicitando informações sobre o

andamento  das  investigações  motivadas  por  denúncias  de  consumidores  que

encontraram pó de metal em pacotes de açúcar comercializados em algumas cidades

do Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8//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 tela, apresentado na 10ª Reunião Extraordinária realizada em

14/7/2011 nesta Casa, tem por objetivo obter informações sobre o andamento das

investigações  motivadas  por  denúncias  de  consumidores  que  encontraram  pó  de

metal em pacotes de açúcar comercializados em algumas cidades do Estado, para

esclarecer se esse fato é isolado, ou se há indícios de que essa adulteração está

atingindo todo o Estado.
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Matéria  veiculada  pelo  jornal  “Estado  de  Minas”,  em  7/7/2011,  noticiou  que

partículas escuras, facilmente atraídas por ímãs, foram encontradas em pacotes de

açúcar  comercializados  no  Município  de  Divinópolis.  Diante  de  denúncias  de

consumidores de outros Municípios do Estado e da possibilidade de nocividade à

saúde da população, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais solicitou análise

do material encontrado antes de tomar as medidas legais para retirada dos produtos

contaminados do comércio varejista.

A  presença  de  fragmentos  metálicos  em  alimentos  é  uma  irregularidade  de

interesse para a saúde pública, pois, de acordo com a literatura médica, dependendo

do tipo e do formato dessas partículas, o seu consumo pode causar sérios danos ao

organismo. Há risco de lesões no esôfago e no estômago, cujos ferimentos podem

variar de acordo com o tamanho do material, e obstrução intestinal. Além disso, pode

haver contaminação por alguma substância química liberada pelo metal e que poderia

ser absorvida pelo organismo, ocasionando infecções. Esse risco, por sua vez, só

pode ser avaliado diante do conhecimento de que tipo de metal foi ingerido.

Segundo a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  – Anvisa  –,  a  presença de

fragmentos metálicos é um risco inerente a determinados tipos de processamento, o

que justifica a necessidade de mecanismos de controle que minimizem esse risco.

Por esse motivo, a presença dessas partículas também representa falha no processo

produtivo e descumprimento das boas práticas de fabricação. Diante disso, a Anvisa

está  orientando  os  órgãos  de  vigilância  sanitária  a  intensificar  a  atividade  de

fiscalização  das  unidades  beneficiadoras  de  açúcar  e  a  encaminhar  informações

sobre irregularidades encontradas e medidas adotadas como subsídio para adoção

de medidas de abrangência nacional.

Em 3/8/2011, a Anvisa proibiu, em todo o território nacional, a comercialização de

lotes de açúcar de duas empresas de Minas Gerais, após publicação de laudo técnico

que confirmou a contaminação por metais. Além dessas, outras três marcas estavam

sob análise até o início do mês de agosto.

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, § 2º, e 62, XXXI, da Carta mineira. Diante do risco
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potencial  que  a  presença  de  fragmentos  de  metal  nos  alimentos  representa,

consideramos que o requerimento ora apresentado é oportuno, pois visa a elucidar as

medidas adotadas pelo poder público para preservar o direito essencial à saúde.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.269/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.312/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o Requerimento nº 1.312/2011 solicita

à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao Comando-Geral  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar  pedido  de  informação  sobre  a  localização  de  escada  Finasa

pertencente ao Estado, vinculada ao 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, com

sede em Montes Claros.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por escopo a coleta de informações acerca de

uma  escada  Finasa  adquirida  pelo  Estado  mediante  convênio  com  a

Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -  para  equipar  o 7º

Batalhão do Corpo de Bombeiros  Militar,  sediado em Montes Claros,  de  forma a

atender  à  região  mineira  abrangida  pela  referida  autarquia  especial.  Solicitam-se,

especificamente, informações sobre a localização do aludido equipamento, que teria

sido enviado a Belo Horizonte no ano de 2008, para fins de manutenção, não tendo

retornado.

A matéria se insere na órbita das funções primárias desempenhadas pelo Poder

Legislativo. Trata-se de fiscalizar  a ação do Poder Executivo,  zelando,  segundo a

mecânica institucional dos freios e contrapesos, pelo respeito às leis, especialmente
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na prática da ação discricionária, que deve ser fundamentada em motivos concretos e

finalidades  socialmente  relevantes,  jamais  resvalando  no  abuso,  no  arbítrio.  Para

além dos procedimentos ordinários de fiscalização e controle do poder público, deve

o  Legislativo,  sempre  que  necessário,  acompanhar  de  perto  a  edição  de  atos

administrativos,  o  trâmite  de  procedimentos  na  administração  e  a  realização  de

políticas públicas pelo Estado.

No caso sob análise, o autor aduz que estaria havendo quebra do convênio firmado

entre o Estado e a Sudene, além de a falta do equipamento gerar aumento do risco

em casos de necessidade de intervenção por parte do Corpo de Bombeiros. Cita,

aliás, dados fornecidos pela imprensa, segundo os quais a escada em questão teria

sido desviada para Uberlândia,  sem que satisfação tenha sido  dada ao Norte  de

Minas.  Nota-se  que  a  sociedade  reclama um  esclarecimento  e  a  restauração  do

“status  quo  ante”,  o  que  coincide  com  o  objeto  consignado  no  requerimento  em

estudo.

A ordem  normativa  estabelece  os  preceitos  que  determinam  a  organização  do

patrimônio  público,  exigindo  que  a  informação  discriminada  na  proposição  esteja

permanentemente à disposição, o que evidencia a razoabilidade do esclarecimento

requerido. Com efeito, o art. 94 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, estabelece que

“haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação

dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos

agentes responsáveis pela sua guarda e administração”. Nos artigos subsequentes, a

mesma  lei  determina  que  existam  registros  sintéticos  e  inventário  analítico,  a

enquadrar os bens móveis e imóveis do Estado.

O caso em  exame está,  tipicamente,  enquadrado  na  hipótese constitucional  de

fiscalização  da  administração  pública  pelo  parlamento,  mediante  requisição  de

informações que,  recorde-se sempre,  não podem ser  sonegadas,  manipuladas ou

prestadas de maneira parcial ou extemporânea, pois é garantia da sociedade contra

eventuais abusos no exercício do poder.

Verificamos, ademais, que o assunto é relevante, tanto mais nos dias de hoje em

que a segurança pública ocupa primazia nas preocupações de nosso povo. Trata-se,

portanto, de requerimento que merece aprovação.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.312/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.313/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  -  Secopa  -,

solicitando informações sobre o conjunto de trâmites necessários ao processo de pré-

seleção das subsedes da Copa do Mundo em Minas Gerais, de forma a permitir a

articulação de ações dos Municípios interessados em pleitear a candidatura a Base

Camps no Estado.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/8/2011 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

Em  consonância  com  a  função  fiscalizadora  e  de  controle  do  Parlamento,  a

Constituição do Estado determinou, em seu art. 54, § 2°, que a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa

importam em crime de responsabilidade. 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.

De acordo com a Matriz de Responsabilidades, documento contratual firmado entre
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instâncias governamentais - federal,  estadual, municipal e distrital  - cujo objetivo é

viabilizar a execução das ações governamentais necessárias à realização da Copa

das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, sob regime de mútua

cooperação, compete ao Estado ou ao Município executar e custear as intervenções

associadas a essas competições. Tais intervenções se referem a quatro domínios

principais:  mobilidade  urbana;  estádios  e  seu  entorno;  entorno  de  aeroportos;  e

entorno de terminais turísticos portuários.

Da mesma forma que essa Matriz de Responsabilidades foi firmada com cada uma

das sedes principais já escolhidas pela FIFA - no total de doze capitais, entre as quais

Belo  Horizonte  -,  tal  estrutura  de  governança  será  replicada  para  cada  um  dos

Municípios escolhidos como subsedes - Base Camps.

Dado o alto nível de complexidade das operações envolvidas no planejamento e

execução das intervenções contidas na Matriz de Responsabilidades - para as quais

se  devem prever  os  respectivos  cronogramas,  investimentos e  financiamento  -,  é

necessário que os Municípios mineiros concorrentes tenham conhecimento prévio do

conjunto de regras e trâmites necessários à análise de viabilidade das respectivas

candidaturas.

Assim,  consideramos  fundamental  o  acesso  desta  Casa  ao  universo  de

informações oficiais acerca dos encargos a serem cumpridos pelos entes federativos

selecionados na realização daqueles eventos esportivos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.313/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/9/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr.  Waldemar

Henrique Aderson, ocorrido em 30/8/2011, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Mário
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Martiniano, ocorrido em 30/8/2011, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Wilson Bardi

Cassiano, ocorrido em 7/9/2011, em Campinas (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Mauro

Donderi, ocorrido em 17/9/2011, em Extrema. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.468  a

2.482/2011 - Requerimentos nºs 1.559 a 1.563/2011 - Proposições Não Recebidas:

Requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Jayro Lessa e Neilando Pimenta - Questão de ordem - Oradores Inscritos:

Discurso do Deputado Gustavo Corrêa; questão de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -  Fabiano

Tolentino - 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 - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Pinduca  Ferreira  -  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  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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 2.468/2011

Determina às instituições de ensino das redes pública e privada a inclusão do tema

“Política Antidrogas” em disciplinas correlatas, para os alunos do 6º ao 9º ano do

ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensinos fundamental e médio das redes pública e

privada ficam obrigados à inclusão, na grade curricular, do tema “Política Antidrogas”

em disciplinas correlatas, para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do

1º ao 3º ano do ensino médio.

Parágrafo único – Os profissionais que irão ministrar as aulas com o tema proposto

no art. 1º deverão promover ações e atividades inerentes à aplicação desta lei.

Art.  2º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  coordenará  e  acompanhará  os

trabalhos com o tema “Política Antidrogas”.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: Na atual conjuntura, com a importância dada ao combate às drogas é

urgente a aplicação na grade de ensino  de tema que venha dar  esclarecimentos
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sobre  a  prática  do  uso  de  drogas  e  orientar  professores,  alunos,  pais  e  demais

moradores das comunidades onde se situam as escolas.

A responsabilidade  do  poder  público  em  tratar  do  assunto  é  total.  A partir  do

momento em que assim o faz, gera possibilidades de diminuição dos custos com os

tratamentos dos dependentes de drogas.

Às famílias cabe dialogar,  conhecer as amizades dos filhos, informá-los sobre o

perigo das drogas e ensinar-lhes o valor, da saúde e da vida. Aos professores cabe

promover palestras, depoimentos, visitas de policiais, médicos e outros profissionais

diretamente envolvidos nos processos de prevenção e de tratamento.

Os  professores  têm  grande  contato  com  os  alunos  e  cabe-lhes,  sempre  que

possível, abrir momentos para discussão acerca do assunto, independentemente da

disciplina, que lecionam. O professor desenvolve grande influência sobre os alunos,

podendo implantar atividades vinculadas ao tema, que requer participação efetiva dos

pais e dos professores.

Pesquisas mostram que o  uso de entorpecentes cresce,  a cada dia,  em nosso

Estado, no país e no mundo, não escolhendo classe social, sexo nem idade. Sendo

assim,  é  importante  ressaltar  que  as  nossas  crianças  e  adolescentes  devem  se

prevenir por meio de conhecimentos específicos sobre um mal que ameaça a todos.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.469/2011

Institui o Dia Estadual da Paz e da Conciliação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Paz e da Conciliação, a ser comemorado,

anualmente, no dia 22 de julho.

Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º serão realizados em todo o Estado atos

públicos, caminhadas, palestras, debates e seminários, entre outros eventos alusivos

ao tema.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.
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Antônio Júlio

Justificação: Este projeto tem o objetivo de instituir no calendário oficial do Estado o

Dia da Paz e da Conciliação, a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de julho, em

face do recesso escolar.

Nessa data é proposta a realização, em todo o território mineiro, de atividades para

crianças, jovens e adultos, destinadas a um momento de reflexão e mobilização pela

paz.

Com esse objetivo, os Estados do Amazonas, do Mato Grosso do Sul e de Roraima

aprovaram proposição instituindo a mesma data comemorativa.

Assim sendo, conto com a anuência dos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.470/2011

Altera  a  Lei  nº  9.401,  de  18/12/86,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a

jornada de trabalho de servidores públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.401, de 18 de dezembro de 1986, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 1º - (…)

§ 4º - No caso de o servidor de que trata o “caput” deste artigo ser professor da

educação básica, a redução da jornada dar-se-á proporcionalmente à carga horária

prevista para as atribuições que constam no Anexo II da Lei nº 15.293, de 5 de agosto

de 2004, da respectiva carreira.”.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A redução de jornada para os servidores públicos estaduais que são

professores esbarra na interpretação do que seja, atualmente, atividade de “módulo I”

e de “módulo II”, denominação vigente à época da lei que ora se pretende modificar,

em razão do Estatuto do Magistério - Lei nº 7.109, de 13/10/77 -, mas que não se

aplica às novas atribuições da carreira de Professor de Educação Básica, constante
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no Anexo II da Lei nº 15.293, de 5/8/2011.

Para atualizar a legislação no que se refere aos professores, corrigindo possíveis

injustiças, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.471/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão

Social – Ipram -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de

Faria de Inclusão Social – Ipram -, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão Social – Ipram

-,  com  sede  no  Município  de  Pouso  Alegre,  é  uma  associação  civil,  sem  fins

lucrativos, de duração indeterminada, com o objetivo de participar decisivamente no

resgate da cidadania das pessoas com deficiência e em sua efetiva integração social.

O  Ipram  terá  áreas  de  atuação  direta  ou  indireta,  mediante  apoio  ou

desenvolvimento  próprio,  visando  sempre  à  pessoa  com  deficiência:  saúde

(prevenção, atendimento e reabilitação); educação especial em todas as suas áreas

de abrangência; formação, aprendizagem, capacitação e qualificação profissional e

inclusão no mercado de trabalho, pesquisa e desenvolvimento de projetos na área de

geração de emprego e renda; atividades de esporte; acessibilidade; defesa do direitos

da pessoa com deficiência, entre outras.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

Pessoa com Deficiência 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 2.472/2011

Declara de utilidade pública a Ambiente Sócio-Cultural-Recreativo Ara-Acá Ara-Aça

Ara-Acã, com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Ambiente Sócio-Cultural-Recreativo

Ara-Acá Ara-Aça Ara-Acã, com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  A  Ambiente  Sócio-Cultural-Recreativo  Ara-Acá  Ara-Aça  Ara-Acã

(Oscip)  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  com  sede  no  Município  de  São

Lourenço,  tendo por  finalidade promover  ações e desenvolver  projetos  de caráter

particular, comunitário ou público, com fins culturais e científicos.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto como acima

exposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.473/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação dos  Produtores  Rurais  de  Cachoeira

Alegre, com sede no Município de Barão do Monte Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Cachoeira Alegre, com sede no Município de Barão do Monte Alto.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Cachoeira Alegre, fundada em

junho de 2002, com sede no Município de Barão do Monte Alto, é uma sociedade

civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a melhoria das condições de vida
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de seus associados e de toda a comunidade que mora na zona rural do Município. A

entidade  desenvolve  atividades  que  viabilizam  a  organização  econômica,  a

valorização e a assistência social,  promovendo a compra de insumos básicos,  de

bens de consumo e de uso pessoal de gêneros de primeira necessidade. A entidade

também presta apoio na comercialização da produção rural, além de prestar serviços

de  transporte,  de  beneficiamento,  de  transformação,  de  industrialização,  de

armazenagem, de classificação e de embalagem da produção de seus associados.

Pelo exposto, o trabalho da Associação dos Produtores Rurais de Cachoeira Alegre é

extremamente  meritório  e  a  entidade,  portanto,  é  merecedora  de  se  tornar  de

utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua  elevada

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

deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.474/2011

Declara de utilidade pública o Grupo da Felicidade de Barão de Cocais, com sede

no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Felicidade de Barão de

Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes

- 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 2.475/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Pão Moiado,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Carnavalesca

Pão Moiado, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes

- 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 2.476/2011

Obriga o Detran-MG a fazer constar no Certificado de Registro Veicular - CRV - a

quilometragem  exibida  no  hodômetro  dos  veículos,  a  cada  transferência  de

propriedade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica obrigado o  Detran-MG a fazer  constar  no  Certificado de Registro

Veicular  -  CRV -  a  quilometragem exibida  no  ato  da  vistoria  de  transferência  do

veículo.

Parágrafo único - O Certificado de Registro Veicular - CRV - de que trata o “caput”

deste artigo terá um campo obrigatório destinado ao lançamento da quilometragem

rodada pelo veículo.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A imprensa brasileira tem noticiado a ação inescrupulosa de alguns

profissionais do setor automotivo que, no intuito de melhorar o valor  comercial de

veículos usados, adulteram o hodômetro, reduzindo a quilometragem percorrida pelo

veículo desde a sua fabricação.

A quilometragem é fator decisivo para o comprador do automóvel, que prefere os

veículos que a tem baixa, pois buscam a oportunidade de adquirir um bem seminovo

a preço acessível.

Para dificultar essa adulteração, as montadoras de veículos colocam um lacre de

segurança  no  marcador  de  quilometragem.  Verificá-lo  é  um  procedimento
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relativamente simples para os profissionais do ramo, mas difícil para os consumidores

no momento da compra.

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB - prevê, em seu art. 104, a inspeção veicular

periódica, a ser regulamentada pelo Contran, na qual serão avaliadas as questões de

segurança do veículo e de poluições sonora e atmosférica.

Nesse sentido, buscando resolver o problema de adulteração dos hodômetros, sem

criar ônus para o proprietário nem para o erário, estamos propondo que se aproveite

o momento da transferência de propriedade do veículo ou até mesmo o momento das

vistorias periódicas, para a verificação e a anotação da quilometragem registrada no

hodômetro. A quilometragem observada, ainda de acordo com a nossa proposta, será

inserida em um campo próprio do Certificado de Licenciamento  Anual  do veículo,

evitando,  assim,  que  no  processo  de  venda,  fraudadores  possam  adulterar  a

marcação do hodômetro.

Por tratar-se de uma proposição que determina uma solução simples para impedir

que milhares de cidadãos brasileiros sejam ludibriados no momento da aquisição de

um veículo usado, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares

a que seja aprovada.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.129/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.477/2011

Dispõe sobre a implantação de válvula de descarga com duplo acionamento nas

repartições públicas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As repartições públicas estaduais deverão implantar válvulas de descarga

com duplo acionamento em suas dependências.

Parágrafo  único  – Entende-se  por  válvula  de  descarga com duplo  acionamento

aquela que dispõe de acionamento individualizado para líquidos e sólidos.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto objetiva a adoção, por parte da administração pública, de

medidas para induzir a conservação e o uso racional de água em suas repartições.

Devemos preservar nossa natureza, que é uma grande prestadora de serviços para

a humanidade. É ela quem fornece os elementos básicos para a vida humana e para

o desenvolvimento econômico. Assim, soluções e alternativas como a que propomos

são de extrema importância para tentar minimizar o quadro preocupante que nosso

país enfrenta.

A válvula de descarga prevista neste projeto tem como principal  característica a

obtenção da vazão instantânea necessária para a limpeza da bacia sanitária, sendo

que o tempo de uso corresponde ao período em que o usuário aciona a válvula. Além

de sua instalação ocupar menos espaço interno, uma vez que a bacia chega a ser de

10 a 15cm menor que uma bacia com caixa acoplada, ela é mais indicada para uso

público devido a sua inviolabilidade e maior vida útil de seus componentes.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

-  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 2.478/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 128 da Lei nº 11.406, de 1994.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  128  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  o  seguinte

parágrafo único:

“Parágrafo único - Observadas as normas contidas na Lei Federal nº 7.210, de 11

de julho de 1984, e na Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, no quadro de pessoal

da empresa deverá haver uma reserva de 5% (cinco por cento) de vagas para os

egressos do sistema prisional do Estado.”.

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação:  Esta  proposição  de  lei  tem  por  objetivo  incentivar  a  inserção  de
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egressos no  mercado de trabalho.  A contratação de um egresso é  importante  na

medida em que implica redução da criminalidade e da reincidência; na diminuição da

tensão no interior das unidades penais, no aumento da autoestima do condenado,

facilitando, assim, o processo de reabilitação; e na redução do preconceito.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.479/2011

Dispõe sobre a captação de água no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A captação de água nos rios, nos córregos, nos riachos, nas lagoas e nos

mananciais, para qualquer finalidade, no Estado de Minas Gerais, só poderá ser feita

a jusante de onde será utilizada e sempre após o local de retorno da água já tratada e

livre de resíduos que impeçam a sua utilização como potável.

§ 1º - As empresas responsáveis pela captação, tratamento e distribuição de água

terão o prazo de cinco anos para se adequarem aos dispositivos desta lei.

§ 2º - Nenhum ônus será repassado aos consumidores em face da adequação ao

disposto nesta lei.

Art.  2º  -  Cumpre às  concessionárias,  aos permissionários  e  aos  outorgados  de

captação, uso e distribuição de água a obrigatoriedade de implementar meios que

viabilizem o tratamento da água utilizada para que esta, ao retornar ao curso de onde

foi captada, esteja em condições ideais para consumo.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Liza Prado

Justificação: No Estado de Minas Gerais, assim como em todo o Brasil, impera o

descaso com os recursos naturais e, o que é pior e mais grave, especialmente com a

qualidade da água, fonte de vida e saúde para o ser humano.

O fato de a captação ser feita sempre antes do local onde a água será utilizada faz,

pelo descaso de particulares e das autoridades constituídas, com que, volte ao curso

natural repleta de todos os tipos de poluentes. Tal procedimento inviabiliza toda uma
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bacia hidrográfica, matando ou adoecendo os seres vivos que dela dependem.

Tendo o objetivo  de  impedir  o desrespeito para  com o bom uso da água,  este

projeto de lei, pelas próprias condições que estabelece, merece a adesão de nossos

pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.480/2011

Dispõe sobre a construção e disponibilização de banheiros públicos nas praças de

pedágio e postos da Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a disponibilização de banheiros públicos, separados por sexo

e com dependências próprias para uso de pessoas com necessidades especiais, bem

como fraldários, nas praças de pedágio e postos da Polícia Rodoviária Estadual nas

rodovias do Estado.

Parágrafo  único  -  A instalação  ou  adequação  dos  banheiros  deverá  seguir  os

padrões estabelecidos pela Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2º - Os sanitários referidos no art. 1º desta lei deverão ser disponibilizados nos

dois sentidos das rodovias, proporcionando assim garantia à segurança dos usuários.

Art.  3º  -  A utilização dos banheiros  públicos  de  que trata  esta  lei  será gratuita,

vedada qualquer restrição à sua utilização.

Paragrafo único - É responsabilidade dos administradores das praças de pedágio e

postos da Polícia Rodoviária Estadual zelar pela manutenção sanitária e higiênica das

instalações estabelecidas nesta lei, mantendo-as sempre em perfeitas condições de

uso.

Art.  4º  -  Os  responsáveis  pelas  praças  de  pedágio  e  pelos  postos  da  Polícia

Rodoviária Estadual nas rodovias no Estado deverão se adequar a esta lei no prazo

de um ano da data de sua regulamentação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias de sua

publicação.

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

Art. 7º - A não observância desta lei sujeitará o responsável a penalidades.
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Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Este projeto  de  lei  busca proporcionar  um serviço  adequado e  em

condições  mínimas  de  uso  nas  rodovias  que  cortam  o  nosso  Estado,  direito

reconhecido  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  pela  Lei  das  Concessões

Públicas, acrescentando a prestação de um serviço de utilidade pública nos postos da

Polícia Rodoviária Estadual.

Comumente  os  usuários  de  rodovias  são  obrigados  a  utilizar  sanitários  de

estabelecimentos  instalados  ao  longo  das  vias  estaduais,  que  muitas  vezes

encontram-se a distância muito superior à de uma praça de pedágio para outra, bem

como nem sempre dispõem de condições adequadas ou de higiene que possibilitem

a sua perfeita  utilização, o que torna as viagens de idosos,  gestantes, mães com

crianças  de  colo,  pessoas  com  deficiência  ou  portadores  de  algum  tipo  de

enfermidade,  ou  seja,  pessoas  que  apresentam  condições  diferenciadas,  um

verdadeiro transtorno.

A mais  a  substanciar  o  projeto  de  lei,  verifica-se  que  os  usuários  de  nossas

estradas, durante o horário noturno, não dispõem de locais onde parar  para suas

necessidades,  utilizando  as  margens  das  rodovias,  colocando  em  risco  a  sua

integridade física e de terceiros, quando ficam sujeitos a causar acidentes, às vezes

fatais.

Frise-se que as rodovias mineiras, pelo fato de Minas Gerais ser a maior malha

rodoviária do País, estão entre as de maior lucratividade.

Certa de estar oferecendo um instrumento importante para proporcionar o mínimo

de dignidade aos usuários de rodovias, conto com o apoio dos ilustres pares desta

Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 201/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.481/2011

Assegura a gratuidade na utilização de banheiros públicos em estações rodoviárias

no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibido  qualquer  tipo  de  cobrança  pela  utilização  de  banheiros

públicos em estações rodoviárias no Estado.

Art. 2º - As concessionárias ou permissionárias de serviços públicos responsáveis

pela administração de estações rodoviárias deverão manter banheiros públicos para

utilização  dos  usuários,  os  quais  deverão  ser  adaptados  para  pessoas  com

deficiência.

Parágrafo único - Os banheiros públicos deverão estar limpos e higienizados.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeitará os infratores à multa diária de 500

Ufirs (quinhentas Unidades Fiscais de Referência).

Art. 4º - O Poder Executivo determinará o órgão responsável pela fiscalização do

cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação:  Em  muitas  estações  rodoviárias  de  Minas  Gerais,  o  estado  de

conservação dos  banheiros  públicos destinados  aos  usuários  é  degradante  e  até

mesmo prejudicial à saúde das pessoas, já que nesses locais é comum a presença

de germes, bactérias e outros micro-organismos nocivos aos seres humanos.

Verifica-se ainda, que há duas modalidades de banheiros públicos: os  gratuitos,

geralmente  em  péssimo  estado  de  conservação,  e  aqueles  em  que  as

concessionárias  ou  permissionárias  de  serviços  públicos  cobram  taxas  para  sua

utilização. Estes geralmente são limpos e higienizados.

Esta situação é inadmissível, pois as taxas de embarque cobradas pelas empresas

concessionárias  ou  permissionárias  de  serviços  públicos  que  administram  as

rodoviárias são justamente para remunerar a prestação de serviços e favorecer o

conforto  e  a  segurança  dos  usuários.  Portanto,  a  conservação  daqueles

equipamentos é obrigação das empresas, e qualquer tipo de cobrança pelo serviço é

injustificável.

Este projeto também prevê a obrigatoriedade da instalação de banheiros acessíveis

e  adaptados para  pessoas  com deficiência,  haja  vista  que em  muitas  rodoviárias
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constatou-se  a  inexistência  de  equipamentos  adequados  para  essa  parcela  da

população.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Durval

Ângelo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.349/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.482/2011

Revoga a Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001.

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

Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2011.

Paulo Lamac

Justificação:  Submetemos  à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que revoga a Lei nº 13.958, de 26/7/2001, que cria a APA - Fazenda Capitão

Eduardo e dá outras providências.

Decorridos 10 anos  de sua criação,  o processo acelerado de expansão urbana

daquela  região,  que  alterou  substancialmente  a  sua  realidade,  demonstrou  a

inadequação  e  a  ineficiência  do  modelo  de  proteção  no  caso.  A  ausência  de

implementação de ações objetivas levou à descaracterização da APA e explicitou a

necessidade  de  regulamentação  diferenciada,  que  permitisse  a  preservação  das

áreas verdes remanescentes e o ordenamento da ocupação.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 7.166, de 1996 (Lei de Uso e Ocupação do Solo

do Município de Belo Horizonte), estabeleceu dentro dos limites da área em análise

os  zoneamentos1 ZEIS,  ZP1,  ZAR2,  ZPAM,  ZE,  que  têm  características  mais

rigorosas e mais condizentes com a realidade do local, do que a proteção conferida

pela Lei nº 13.958, de 26/7/2001.

Constatou-se que não se justifica a manutenção da referida área como APA, posto

que  inócua,  já  que  ela  não  é  dotada  de  atributos  suficientes  para  manter  essa

condição. De outro giro, observa-se que a Lei Municipal fornece mais benefícios à

região do que o referido “status”, pois além de assegurar maior proteção à região da

Fazenda  Capitão  Eduardo,  possibilita  que  as  áreas  já  identificadas  como  sem
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expressão ecológica possam ser ocupadas de forma consciente e planejada.

Por fim, é importante salientar que em algumas áreas cuja ocupação é permitida

mediante condições diferenciadas, já se encontram inseridos o Centro Socioeducativo

Santa  Clara  -  CSESC  -,  pertencente  ao  governo  estadual  e  objeto  de  provável

expansão; a Cavalaria da Polícia Militar,  e aglomerações urbanas provenientes de

invasões, algumas já regularizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa seara, a

revogação  da  Lei  nº  13.958,  de  26/7/2001,  permitirá  que outras  áreas  ocupadas

sejam  devidamente  regularizadas,  assim  como  o  uso  regular  de  equipamentos

estaduais, aumentando, por outro lado, o grau de restrição nas áreas de interesse

ambiental, através da lei municipal.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
1 ZEIS -  Zona de Especial Interesse Social:  regiões edificadas que tenham sido

ocupadas  de  forma  espontânea,  nas  quais  há  interesse  público  em  ordenar  a

ocupação por  meio  de  implantação de programas habitacionais  de urbanização e

regularização fundiária, urbanística e jurídica (art. 12, Lei nº 7.166, de 1996) (Tipo de

zoneamento usado para classificar vilas e favelas ocupadas previamente); 

ZP-1 - Zona de Proteção: regiões, predominantemente desocupadas, de proteção

ambiental  e  preservação  do  patrimônio  histórico,  cultural,  arqueológico  ou

paisagístico  ou  em  que  haja  risco  geológico,  nas  quais  a  ocupação  é  permitida

mediante condições especiais (art. 7º, I, Lei nº 7.166);

ZAR-2 -  Zona de Adensamento Restrito:  regiões em que as condições de infra-

estrutura e as topográficas ou de articulação viária exigem a restrição da ocupação

(art. 8º, II, Lei nº 7.166);

ZPAM - Zona de Preservação Ambiental: regiões que, por suas características e

pela  tipicidade  da  vegetação,  destinam-se  à  preservação  e  à  recuperação  de

ecossistemas,  visando  garantir  espaço  para  a  manutenção  da  diversidade  das

espécies e propiciar refúgio à fauna, proteger as nascentes e as cabeceiras de cursos

d'água; e evitar riscos geológicos (art. 6º, Lei nº 7.166);
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ZE - Zona de Grandes Equipamentos: regiões ocupadas ou destinadas a usos de

especial relevância na estrutura urbana, nas quais é vedado o uso residencial (art. 13,

Lei nº 7.166).

REQUERIMENTOS

Nº 1.559/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à União Colegial de Minas Gerais e a seu Presidente pela realização do I

Encontro  Mineiro  de  Estudantes  de  Escolas  Técnicas,  em  16  e  17/9/2011.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº 1.560/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Três Corações pelo transcurso do 127º

aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.561/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado aos

Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça pedido de providências

para cassar a liminar, proferida pelo Desembargador Roney de Oliveira nos autos do

Processo nº 0605805-62.2011.8.13.0000, que determinou a suspensão da greve dos

professores da rede estadual de ensino e seu retorno imediato às salas de aula.

Nº 1.562/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente  do  STF  pedido  de  providências  para  admitir,  em caráter  de  urgência,

reclamação  feita  pelos  professores  da  rede  estadual  de  ensino,  por  meio  do

SindUTE-MG, contra a decisão do Tribunal de Justiça que determinou a suspensão

da greve desses professores e seu retorno imediato às salas de aula. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 1.563/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a PMMG, na pessoa de seu Comandante-Geral, pelos 30 anos

de inclusão da mulher nessa Corporação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o § 5º do art. 174, do Regimento

Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Délio Malheiros em que solicita a retirada de seu nome da lista de

autores da Proposta de Emenda à Constituição nº 28/2011.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Jayro Lessa e

Neilando Pimenta.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Pedi a palavra pela ordem para fazer um relato que

estou devendo aos Deputados e às Deputadas sobre aquele caso denunciado de

espionagem  ou  “arapongagem”  contra  o  Sind-UTE,  em  especial  contra  a  Profa.

Beatriz,  seguida por policiais militares à paisana, que há vários dias faziam ali  um

monitoramento. Hoje fui prestar depoimento no setor de direitos humanos da Polícia

Militar, que, como se disse ontem na Comissão de Segurança Pública, abriu inquérito

para  saber  o  que  de  fato  aconteceu  e  de  quem  é  a  responsabilidade,  e  acho

importante trazer ao conhecimento de V. Exa. alguns dados que já comuniquei ao

Presidente da Casa e ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em primeiro

lugar, eram mesmo policiais que estavam lá - e policiais à paisana, portanto, uma

polícia a serviço de interesses de espionagem e “arapongagem” dentro do Sindicato,

em pleno Estado de Direito. Essa informação de que eram policiais que estavam no

Sindicato foi  confirmada pelo Coronel que tomou o meu depoimento. Em segundo

lugar,  um  dos  policiais  que  estavam  naquele  dia  fazendo  “arapongagem”  estava

também  na  Praça  da  Liberdade,  na  sexta-feira,  durante  a  manifestação  dos

professores,  provavelmente  fazendo  a  mesma  coisa.  Ou  seja,  o  serviço  de

monitoramento,  espionagem,  “arapongagem”,  longe  de  ter  fim,  está  sendo

continuado.  Levei  ao  Coronel  uma  foto  que  tiramos  e  que  demonstra  que  um

daqueles policiais militares estava nessa manifestação dos professores na Praça da

Liberdade,  na  última  sexta-feira,  dando  continuação,  portanto,  ao  serviço  de

monitoramento. Reiterei em meu depoimento que quero uma averiguação e a punição

do  Comandante  da  Polícia  Militar  por  não ter  enviado ao local  uma viatura  para

averiguar o que ocorria de fato. Na minha opinião, houve prevaricação, e a Polícia

Militar se colocou à disposição do governo do Estado para atos nitidamente políticos,

para intimidar os sindicalistas e fazer com que a greve seja reprimida, de maneira

ostensiva,  seguindo  sindicalistas.  Enfim,  a  Polícia  Militar  serve  aí  como  polícia

política, lembrando-nos os tempos da Gestapo, da KGB ou coisa parecida. O fato é
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que a Polícia Militar, em vez de ter uma ação ostensiva de fiscalização e repressão a

bandidos, vira uma polícia política, a serviço de espionar o Sindicato por interesse de

um  governo.  Isso  não  pode  acontecer  em  um  Estado  de  Direito,  e  esse

acontecimento é grave. O Deputado Sávio Souza Cruz tem razão quando diz que

vivemos em um Estado de exceção.  Se há espionagem feita  pela  polícia e se o

Ministério  Público busca decretar a ilegalidade de uma greve junto ao Tribunal de

Justiça e não busca em momento algum fazer com que o Estado respeite uma lei

nacional – a lei do piso salarial -, de fato estamos em um Estado de exceção, com os

órgãos a serviço de um governo e do partido desse governo, e não, a serviço do

Estado brasileiro.  Já que pedi  a palavra  pela  ordem, Sr.  Presidente,  quero  trazer

também uma boa notícia, publicada hoje no “Valor Econômico” e ontem à noite no

“site” do UOL: já no ano que vem, Minas Gerais entrará na relação dos Estados que

terão compensação do Fundeb. O repasse do Fundeb previsto para Minas Gerais no

ano que vem, Deputado Tadeu, é de R$1.100.000.000,00. Então, se já não existia a

desculpa do governo do Estado de que não havia recurso, hoje existe menos ainda.

Tomara que, a partir de agora, o comportamento do governo não seja de espionar e

reprimir, mas de conversar e atender as reivindicações. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa*  –  Boa  tarde.  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as

Deputadas e os Deputados que hoje estão em nosso Plenário, as pessoas que se

encontram,  de  forma  organizada  e  ordeira,  em  nossas  galerias  nesta  tarde,  os

telespectadores da TV Assembleia e os demais amigos que aqui estão.

O motivo que me traz aqui, apesar de, para alguns, estarmos vivendo um momento

um pouco conturbado, com uma série de greves, não é a greve dos servidores da

educação, que já dura alguns dias. O tema que abordarei – tenho a certeza de que,

independentemente  de  diferenças  partidárias  e  políticas,  todos  nós  saberemos

reconhecer  que será algo extremamente importante  -  é algo que fará com que o

nosso país seja reconhecido mundialmente: a Copa do Mundo de 2014.

Na última sexta-feira,  a  Presidenta  Dilma,  a Presidenta  de  todos  os  brasileiros,

esteve aqui em Belo Horizonte. Saiba, prezado Deputado Tadeu Martins Leite, que o
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Estado de Minas Gerais  tem sido citado por  todos os órgãos  de imprensa e por

empresas de engenharia como o Estado que tem as obras mais adiantadas.

Sr. Presidente, gostaria de abordar o tema Copa do Mundo de 2014, mas espero

que a galeria saiba ouvir e respeitar os que aqui estão, porque tem agido assim os

Deputados  em  relação  a  eles.  Pode  ser  que,  na  opinião  deles,  isso  não  esteja

ocorrendo, mas tenho a certeza de que todos têm sido tratados com o maior respeito

e educação possível.

Ontem, à tarde, quando outros oradores utilizaram os microfones deste Plenário,

tive a oportunidade de falar do carinho, do respeito e da admiração que minha família

tinha para com o Deputado Sávio Souza Cruz, quando militava na vida pública em

Belo Horizonte como Vereador. Todos os integrantes da minha família eram eleitores

desse Deputado, mas não tive oportunidade de votar nele por causa da minha idade.

No entanto, o Deputado Sávio Souza Cruz disse que o ex-Governador Aécio Neves

vinha implementando em nosso Estado uma censura à imprensa e à liberdade de

expressão, tudo isso em prol, em troca de um projeto político pessoal. Ele se referiu

ao Senador Aécio como “senadorzinho”.

Percebo que o público das galerias tem um grande apreço pelo Senador Aécio pela

salva  de  palmas.  Penso  que,  independentemente  de  colorações  partidárias,  os

Governadores,  Presidentes,  Senadores,  Deputados  Federais  e  Estaduais,

Vereadores e todos os cidadãos devem ser tratados de forma respeitosa. E Senador

de  forma alguma deve ser  chamado de “senadorzinho”.  Portanto,  Sr.  Presidente,

solicito  que  V.  Exa.  peça  que  não  conste  nos  anais  da  Casa  as  expressões

pronunciadas por outros oradores.

Antes de abordar o assunto da Copa do Mundo, para os que não sabem, e o faço

de forma muito tranquila...

Sr.  Presidente,  solicito  a  V.  Exa.  buscar  a  compreensão das  galerias  para  que

possam ouvir um pouco do meu discurso e fazer uma reflexão.

O Sr. Presidente – Solicito educadamente às pessoas que estão nas galerias que

nos permitam ouvir o orador.

O Deputado Gustavo Corrêa* – Obrigado. Nesta manhã, fiz minha corrida diária, e a

faço sem vergonha alguma.
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Tenho orado também para que Deus dê saúde e paz, para todos encontrarmos o

caminho do diálogo. Quando fazia minha corrida matinal, Deputado Délio Malheiros,

entre os corredores levantamos uma questão, e houve certa divergência de opiniões.

Um corredor  que sempre  está  presente,  um  belo  advogado  como V.  Exa.,  o  Dr.

Caetano, citou um livro escrito pelo irlandês Jonathan Swift, “As viagens de Gulliver.

Imagino que os professores presentes devem conhecer um pouco das histórias de

Gulliver. Em uma viagem de navio, ele chegou aos continentes de Lilliput e Blefuscu.

Lá existia uma briga permanente entre dois lados: os Tramecksan e os Slamecksan.

Eles  se digladiavam, por causa de suas ideias e opiniões,  mas sempre de forma

respeitosa e educada. A discussão era sobre qual seria o lado certo para se quebrar

um  ovo.  Discutiram  isso  por  várias  luas,  mas  não  conseguiram  chegar  a  um

consenso.

Então, pergunto a todos se o momento adequado não é do diálogo, do respeito e da

democracia. Não é praticando atos como o de impedir  o direito de ir  e  de vir  de

qualquer cidadão que vamos...

Volto a dizer: fico muito tranquilo para expor.

Dessa forma, solicito ao Sr. Presidente que desconte do meu tempo...

O  Sr.  Presidente  –  Solicito  às  pessoas  que  estão  nas  galerias  que  deixem  o

Deputado Gustavo Corrêa terminar seu pronunciamento. Continua com a palavra o

Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* – Sr. Presidente, como disse anteriormente a V. Exa.,

o assunto que me traz hoje a esta tribuna é exatamente...

Sr.  Presidente,  infelizmente  percebo  que  não  há  condição  de  os  trabalhos

continuarem.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Solicito o encerramento da reunião, tendo em vista

que não há condições de continuarmos os 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
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Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária 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 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia; questão de ordem; discurso do Deputado André Quintão; questão de ordem;

aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Registro de presença - Questões de

ordem; suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.487;

designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator;  questões  de  ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

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

Marra - Délio Malheiros -  Delvito  Alves -  Doutor Viana -  Duarte Bechir  - Duilio de

Castro -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fábio  Cherem -  Fred Costa  -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

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

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  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  José  Henrique)  -  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

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi para discutir a ata, embora não

haja nenhum reparo a ser feito, já que a Deputada fez uma leitura bastante pausada.

No entanto, prestei bastante atenção à leitura da ata pela Deputada Liza Prado e não

vi  a  motivação  da  convocação  desta  reunião  na  parte  da  manhã.  Na  semana

passada,  participamos de uma série de  reuniões ordinárias e  de mobilizações da

categoria dos trabalhadores da educação que estão em greve, e, na ocasião, ficou

decidido, por um acordo com o Presidente Dinis Pinheiro, que o projeto da educação

não entraria na pauta desta reunião de hoje, terça-feira. Felizmente, o projeto de lei

que o governo enviou não consta na pauta. Esse projeto termina com a carreira dos

professores  que  fizeram  opção  pelo  piso.  Portanto,  o  Presidente  da  Assembleia

cumpriu o acordo que fizemos com os professores. Os professores haviam ocupado a

Praça da Liberdade, e, para saírem da praça, estabelecemos um acordo. O acordo

era que eles  seriam recebidos  aqui,  hoje,  pelo  Líder  do  Governo,  Deputado Luiz

Humberto Carneiro, ainda na parte da manhã, às 9h30min. Ao mesmo tempo, não

entraria na pauta o projeto do governo. Mas não entendi o porquê de convocarem

uma reunião extraordinária,  porque disseram que esse era o projeto fundamental.

Não me foi comunicado que haveria três reuniões na terça-feira para discutir esses

vetos da pauta. Não sei se há uma estratégia da Mesa e do Presidente para fazerem,

apressadamente,  a  votação  de  um  projeto  em  que  não  há  acordo  com  os
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professores. Acharia ruim que a Assembleia tivesse de aprovar um projeto que acaba

com a carreira de diversos trabalhadores da educação, sem um amplo debate, sem

se procurar um acordo. Como estou vendo, por parte do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, há boa vontade para tentar essa negociação. Tenho visto isso também por

parte do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa; por isso, pediria a V. Exa.

que não tivéssemos pressa em aprovar,  a toque de caixa, um projeto de lei  para

viabilizar a aprovação do outro. Por que digo isso? Também não vi isso constar em

ata.  O  governo  está  contrário  ao  movimento  que  estamos  tentando  fazer  na

Assembleia de abertura do diálogo. O que assistimos, na sexta-feira ou na segunda,

não  me  lembro  da  ata,  foi  o  contrário.  O  governo  envia  para  cá  um  pedido  de

urgência no  projeto dos  professores.  Por  que,  em vez de  pedir  urgência,  não se

negocia com os professores? Se fizerem um acordo com os professores, votaremos

isso  em  5  minutos.  Se  se  faz  um  acordo,  se  se  paga  o  piso,  se  se  faz  uma

negociação com os professores, a votação é extremamente rápida. Em dois  dias,

votaremos tudo. Submeter a própria base do governo a aprovar na marra um projeto

que  acaba  com a  carreira  dos  professores,  realmente  não  acredito  ser  a  melhor

solução,  até  mesmo para  a  própria  base.  Não  entendi  por  que  esta  reunião  foi

convocada com essa pressa.  Há dois  vetos  na pauta.  Pediria  a V.  Exa.  que não

tentássemos apressar o processo de votação na Casa, constrangendo até Deputados

da base do governo, que sabem muito bem que acabar com a carreira de professores

não é correto. Por isso, não é correto apressar esse projeto dos professores, que, há

mais de 100 dias, estão em greve. O melhor caminho é o acordo. Que pudéssemos

utilizar  a  parte  da  manhã  para  aprofundar  o  debate  com  o  Líder  Luiz  Humberto

Carneiro, com o governo. Haverá uma assembleia dos professores na parte da tarde.

Quem sabe até a tarde, Deputado Elismar Prado, encontremos uma sinalização por

parte  da  base  do  governo.  Sinto  que  ela  quer  isso.  Devem  acabar  com  essa

intransigência que está vindo do núcleo duro do governo, que não permite que a

negociação seja aberta. Então, a ponderação que faço é essa.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - O Deputado André Quintão também vai discutir a ata,

mas  gostaria  que  V.  Exa.,  se  possível,  suspendesse  a  reunião  para  esperar  o
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procedimento do acordo que estamos fazendo, em vez de tentar fazer as reuniões

para apressar um procedimento e um regime de urgência que acho desnecessários

na Assembleia e que levarão a um embate, que não é bom nem para a Oposição nem

para a base do governo nem para os professores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaria de saber, Deputado André Quintão, se realmente V. Exa.

vai discutir a ata, porque o Deputado Rogério Correia não a discutiu. Ele não pediu

nenhuma retificação, apenas levantou uma questão de ordem.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria que V. Exa. me explicasse que reunião foi

esta  de  ontem  à  noite,  porque  não  fui  convidado.  Não  tive  conhecimento  dessa

reunião de ontem. Não entendi o que V. Exa. colocou. Na reunião que houve ontem à

noite, decidiu-se pela reunião de hoje? Não entendi qual instância? Foi a Mesa da

Assembleia que decidiu as três reuniões de hoje?

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência esclarece a V. Exa. que

os editais das reuniões previstas para hoje foram regularmente publicados no “Diário

do Legislativo”.

O Deputado Rogério Correia - Pediria a V. Exa. só 30 segundos. Pediria a V. Exa.

que essas decisões de convocação...

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, queria levantar uma questão e pedir

um esclarecimento sobre a ata que foi lida. Na semana passada, em várias reuniões

ordinárias – e me parece que também na quinta-feira -, não houve quórum para a

abertura dos trabalhos. Acho que foi coincidência: todos os dias em que havia aqui

mobilização dos professores, não havia quórum no Plenário. Uma coincidência. Mas

infelizmente isso prejudicou a manifestação dos Deputados que estão defendendo o

piso nacional do magistério em Minas Gerais. Então, não vi isso na ata. Aliás, em um

dos  dias,  quando  estávamos  inscritos  para  falar  da  tribuna e  contávamos  com a

presença dos professores, um nosso colega, em uma atitude pouco usual, pediu para

que a reunião fosse encerrada de plano. Então, quero um esclarecimento, pois me

parece que, na quinta-feira, isso ocorreu. Quero saber em que dia foi lida a ata, para

que todos saibam que a reunião não foi aberta, não houve quórum. Nós, que estamos

do lado dos professores e rodando o Estado, ouvimos as pessoas falarem: “Não o vi
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na tribuna”.  Como, se nos inscrevemos para falar  da tribuna e alguém pede para

encerrar a reunião? Quando a Oposição quer manifestar-se, o quórum é derrubado.

Então,  nesse sentido,  reitero  as  palavras  do  Deputado  Rogério  Correia.  Agora  o

projeto chegou à Assembleia. Então, agora a responsabilidade é da Assembleia. Hoje

há  uma  reunião  marcada  com  o  Líder  do  Governo,  e  acho  pouco  prudente  a

Assembleia,  já  nesta  primeira  manhã,  querer  acelerar  o  processo.  Uma  coisa  é

quando estávamos no processo de negociação dos professores com o governo, o

qual não avançou. Os professores, os trabalhadores em educação têm uma posição

muito clara contra o projeto, da forma que ele está colocado. A Assembleia analisará

esse projeto e terá a oportunidade de cumprir o seu papel. Agora, na primeira manhã,

quando há uma reunião marcada com a Liderança do Governo, teremos o processo

atropelado? Acho que isso não é adequado para a Assembleia Legislativa.

Questão de Ordem

O Deputado  André  Quintão  -  Então,  reitero  a  solicitação  do  Deputado  Rogério

Correia  para  que,  com  tranquilidade  e  diálogo,  possamos  agora  suspender  esta

reunião e discutir o tema com os Líderes de governo. Quem sabe possamos retirar

esse  pedido  de  urgência,  para  que  a  Assembleia  analise  o  projeto  com  calma,

ouvindo as partes. Os Líderes partidários estão preocupados com o conteúdo desse

projeto. Então, Sr. Presidente, fazendo este pequeno comentário, gostaria de saber

em que dia essa ata foi lida e também de solicitar aos Deputados que possamos dar

a oportunidade de todos se pronunciarem, na Assembleia. Estamos inscritos, pois

queremos fazer uma defesa e uma explanação sobre a questão da educação, mas

um colega Deputado pediu que a reunião fosse encerrada. Não vi isso na ata, e essa

é a minha questão de ordem, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

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.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Deputado Federal Weliton

Prado neste Plenário.

Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Deputado José Henrique, é apenas para fazer um

esclarecimento. O Deputado André Quintão está fazendo uma ponderação ao meu

lado. Não existe, Deputado André, necessidade de suspensão da reunião, até porque

o  projeto  da  educação  não  está  na  pauta  da  reunião  desta  manhã.  Não  há

necessidade de paralisarmos os trabalhos da Casa para tratar de um assunto que

nem na pauta está. Em nome da base de governo, quero dizer que não há acordo

para a suspensão da reunião. Nossa ideia é darmos prosseguimento aos trabalhos,

com pelo menos a leitura dos vetos que integram a pauta da reunião desta manhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, na mesma direção do Deputado André

Quintão e do Líder Rogério Correia, também quero questionar a decisão de sexta-

feira.  Como  não  houve  quórum,  não  havia  motivo  para  a  convocação  das  três

reuniões. Quero também reforçar o nosso pedido em defesa dos trabalhadores da

educação, que estão há mais de 100 dias em greve, enfrentando um longo processo

de desgaste físico e psicológico. Não queremos apenas o adiamento da análise da

matéria,  mas também a sua retirada, porque esse projeto simplesmente destrói  a

carreira do professor e do trabalhador da educação, já desgastado e sofrido por um

salário de fome. É a pior remuneração do País. Está presente o Deputado Federal

Weliton  Prado,  que  trabalha  muito  em  Brasília  em  defesa  dos  trabalhadores  da

educação, que estão numa articulação junto ao Presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, a fim de que ele avoque a si o processo, pois foi infeliz a decisão do

Desembargador  que considerou  a  greve  ilegal.  A greve é  legítima,  constitucional,

atende  aos  princípios  da  constitucionalidade,  da  legalidade  e  da  juridicidade.

Esperamos que o Poder Judiciário de Minas Gerais faça cumprir a lei federal, porque

este não pode ser um governo fora da lei,  ele tem de respeitá-la.  Uma lei federal

instituiu o piso salarial nacional da educação e ela tem de ser respeitada. Vamos fazer

um  apelo  ao  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  com  o  apoio  dos  nossos



1242
____________________________________________________________________________

parlamentares federais, representados aqui pelo Deputado Weliton Prado, a fim de

que o Presidente do Tribunal interfira no sentido de cassar essa liminar. Vamos lutar

com todas as forças para que esse projeto não seja aprovado. Quero parabenizar

todos os trabalhadores da educação e elogiá-los pela resistência. Estão lutando por

um direito legítimo, estão lutando por dignidade. Essa é uma questão muito acima de

qualquer disputa ideológica, partidária ou política. É uma questão de humanidade. Se

não investirmos em educação, qual será o futuro do nosso País e do nosso Estado?

Faço um apelo: precisamos do apoio da sociedade e da imprensa, senão viveremos

uma situação difícil aqui. Insisto: já estamos com falta de professores em várias áreas

do conhecimento. Ninguém mais vai querer ser professor com um salário de fome

como esse. Vamos enfrentar um verdadeiro caos na educação se o Estado não revir

sua  posição,  não  deixar  de  birra.  Ele  precisa  cumprir  a  lei  federal  e  valorizar

minimamente  os  nossos  trabalhadores  da  educação.  Quero  questionar,  então,  a

reunião que tomou a decisão da convocação das três reuniões de hoje. Solicito, além

do adiamento, que o projeto seja retirado, a fim de que se abra um processo de

diálogo,  porque,  afinal  de  contas,  quantos  dias  de greve são necessários  para o

governo sensibilizar-se? Já são mais de 100 dias. Ele vai ficar conhecido como o

governo que permitiu a maior greve da história. Ele não pode jogar o prejuízo dessa

greve  no  lado mais  fraco  da  relação,  ou  seja,  nos  ombros dos  trabalhadores  da

educação. A responsabilidade é do governo do Estado,  que precisa resolver esse

impasse,  receber  os  professores  e  cumprir  a  lei  e,  assim,  valorizar  os  nossos

queridos trabalhadores da educação, que estão passando por muito sofrimento, por

muitas dificuldades. Deixamos esse apelo a todas as lideranças e ao Governador

para que se sensibilizem neste momento.

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia aos colegas

Deputados  e  aos  professores,  que  acompanham  atentamente  a  votação  e  o

posicionamento dos Deputados da Assembleia Legislativa. Presidente, faço um apelo

pela razoabilidade. Veja bem, Presidente, se há uma reunião agendada às 9h30min,

com  a  Liderança  do  Governo,  é  bastante  absurdo  dizer  que  esta  reunião  pode

continuar normalmente sem a presença da Bancada da Oposição, alegando não fazer

diferença porque o projeto de lei da educação não está na pauta. Ora, temos que dar
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a devida importância a cada uma das discussões. Entendemos que a discussão dos

vetos  do  Governador,  que  sobrestam  a  pauta,  é  merecedora  da  nossa  atenção.

Entendemos ser nosso dever participar desse debate, mas como o faremos se vamos

estar em reunião, agora, com a Liderança do Governo? O pedido de suspensão é

uma questão lógica. Não entendi o posicionamento da Liderança da Maioria ao dizer

que não há acordo. Ora, então não há acordo nenhum. Não é possível haver acordo

porque eles nos chamam para uma reunião de um lado, e querem votar de outro sem

a nossa participação. Presidente, é uma postura até mesmo um pouco golpista. É

difícil  dizer  isso  aqui.  Como  fazem  uma  coisa  dessas?  Chamam-nos  para  nos

reunirmos ali, enquanto o pessoal está aqui? Não, não é assim. As coisas devem ser

tratadas com a devida seriedade e com a devida clareza. Se vamos nos reunir, agora,

com a Liderança,  se  isso é sério,  gostaremos e reiteramos o  pedido  para  que a

reunião  seja  temporariamente  suspensa.  Conforme  o  acordo,  estamos  buscando

equacionamento em uma reunião com a Liderança, caso seja um encontro sério. Se

não há seriedade, não há condições de acreditar  em qualquer tipo de acordo. Sr.

Presidente,  na  mesma  linha  da  razoabilidade,  de  evitar  discussões  absurdas,  é

preciso  lembrar  que  falamos  de  uma  questão  que  aflige  todo  o  País.  Podemos

acompanhar a realidade de outros Estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o

valor remuneratório é superior ao nosso, e o Ministério Público já ingressou contra o

Estado, enquanto aqui convivemos com o omissão e com a conivência deste, o que

nos preocupa. Nesse contexto, estamos vivendo um tempo de absurdo. O senhor vai

compreender a nossa preocupação de nos ausentar, pois os vetos do Governador

têm  importância  e  precisam  ser  devidamente  discutidos.  Como  podemos  nos

ausentar do Plenário da Assembleia Legislativa, num momento em que se discute a

leitura dos vetos do Governador Antonio Anastasia? Isso é muito absurdo. Vamos nos

reunir com a Liderança do Governo em busca de uma solução para esse problema

que envergonha Minas Gerais, que enlameia a imagem do governo. Essa situação é

muito ruim. Não é porque somos da Oposição que ficaremos felizes em ver a imagem

do nosso Estado achincalhada, como está ocorrendo em todo o País. Ficamos tristes

ao ver Minas Gerais colocado como um Estado sem compromisso com a educação,

um Estado que trata o professor como se fosse lixo e, por consequência, que entende
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que  os  estudantes,  que  recebem  o  empenho  desses  profissionais,  não  têm

importância  alguma,  uma  vez  que  seus  mestres  são  tratados  da  pior  maneira

possível. Ficamos tristes ao vermos o Estado ser exposto nacionalmente, como está

acontecendo. Não é por sermos oposição que ficaremos felizes com isso. Fico muito

triste  e  chateado.  Por  acreditar  na  seriedade  das  questões  e  também  dos

representantes  do  governo  nesta  Casa,  nos  reuniremos  agora,  para,  com

tranquilidade, voltarmos e discutirmos a pauta da reunião. Não faz sentido irmos para

uma reunião séria, enquanto o Plenário da Assembleia Legislativa discute um outro

assunto,  que imagino  ser  importante também. Reitero o  pedido de  suspensão da

reunião, Sr. Presidente.

O Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  como integrante  da  Mesa Diretora

desta Casa, da Oposição e do PT, faço um apelo a V. Exa., para que, com clareza e

serenidade, possamos realizar uma discussão mais apropriada. Como fizeram todos

os meus colegas que me antecederam, peço a suspensão temporária da reunião,

para participarmos dessa reunião com os Líderes do governo, a fim de encontrarmos

uma solução para a questão. O nosso bloco tem feito isso insistentemente desde o

primeiro dia da greve, e os professores são testemunhas disso. Não torcemos para

que  seja  quanto  pior,  melhor,  pelo  contrário,  a  questão da educação tem de ser

prioridade em qualquer lugar do mundo, mas, em Minas Gerais, isso não acontece.

Não preciso ficar repetindo a questão salarial do professor, pois todos já conhecem

essa situação. Gostaria de fazer um apelo a V. Exa., como integrante da Mesa, para

que suspenda os trabalhos, a fim de abrirmos o diálogo com a base do governo e

encontrarmos uma solução definitiva para milhares e milhares de professores, que

toda semana estão aqui. Já estamos com pena dessas pessoas, dos pais, dos alunos

e de todo o Estado, em razão do sofrimento por que passam. Em nome do nosso

Bloco,  como  integrante  da  Mesa,  faço  este  apelo:  que  V.  Exa.  suspenda

temporariamente os trabalhos, a fim de entrarmos em entendimento. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiro, gostaria de

cumprimentar  especialmente  os  nossos  professores  e  professoras,  sempre  muito

aguerridos na luta, que é fundamental para Minas Gerais, pelo cumprimento da lei
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que estabelece o piso salarial nacional dos professores. Sr. Presidente, faço um apelo

a  cada  Deputado  e  Deputada  presente  no  Plenário.  Talvez  os  nobres  colegas

Deputados não tenham tido ainda a compreensão do que gostaria de ressaltar. Na

sexta-feira,  este  Deputado e  o  Deputado  Rogério  Correia,  Líder  do  PT na  Casa,

intermediamos  uma  negociação  com  os  professores  na  Praça  da  Liberdade.  É

importante que cada Deputado esteja atento a essa questão. Os professores, em um

movimento legítimo, estavam na Praça da Liberdade,  quando intermediamos uma

negociação, e, pacificamente, os professores desocuparam o espaço. Com o aval

deste  Deputado  e  do  Deputado  Rogério  Correia,  firmamos  um  acordo  com  a

Liderança do Governo por telefone. Qual era o acordo? Hoje pela manhã, terça-feira,

o  Líder  do  Governo  receberia  a  comissão  dos  professores  e  o  Sind-UTE,  para

negociar o piso salarial. No dia de hoje, o projeto não é incluído em pauta. Foi feito

esse  acordo,  e  tenho a  plena  convicção  de que  será  cumprido.  Não  quero  nem

pensar  de  modo  diferente,  neste  momento  crucial  para  Minas  Gerais,  porque

qualquer outra opção seria uma tragédia. Agora, às 10 horas, o Líder do Governo vai

receber  a  comissão  de  professores.  Então,  Sr.  Presidente,  seria  razoável

suspendermos  os  trabalhos,  enquanto  a  reunião  transcorre,  porque  essa  é  uma

intermediação  feita  pela  Assembleia  entre  os  professores  e  o  governo.  Todos  os

Deputados,  neste momento,  estão  procurando uma saída para  os  professores.  É

esse o nosso propósito. O interesse maior de Minas hoje é encontrar uma saída para

esse impasse.  Mais  importante  que qualquer  projeto  ser  votado é  encontrar  uma

solução para os professores. Sr. Presidente, estamos diante de uma lei federal que

estabeleceu  o  piso  para  os  professores.  Estamos  diante  de  uma lei  federal  que

determina, no art.  6º,  que esse piso,  para Estados e Municípios que contam com

planos de carreira, deve ser aplicado no plano de carreira. É uma lei  federal  cuja

constitucionalidade já foi julgada pelo Supremo. Então, é papel desta Casa encontrar

a  solução.  Esses  professores  que  estão  nas  galerias  têm 20 a 30  anos de  luta,

herança que o Governador Anastasia adquiriu da má remuneração dos professores. E

hoje, após 20 a 30 anos, eles têm um instrumento legal, pois a lei manda pagar o piso

e aplicar a carreira. Então, Sr.  Presidente, é nosso papel encontrar a solução. Sr.

Presidente,  reitero  o  pedido  para  suspender  os  trabalhos,  para  que  todos  nós
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possamos  ajudar  o  governo  a  encontrar  uma  solução  para  pagar  o  piso  aos

professores.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

também faço coro com as palavras dos meus companheiros para pedir, em nome do

bom-senso,  a  suspensão da  reunião,  para  darmos  uma chance  ao diálogo,  para

darmos uma chance ao Líder do Governo de cumprir o compromisso assumido com

os Deputados. Vamos conversar com os professores, com o Sind-UTE e achar uma

saída. Todos os Deputados querem que o impasse termine, e é nesta Casa que os

professores  estão  buscando  a  solução.  Os  primeiros  encontros,  as  primeiras

tentativas  para  solucionar  o  problema  ocorreram  aqui.  Hoje  a  imprensa  está

noticiando que haverá uma reunião do Líder, Deputado Luiz Humberto Carneiro, com

a direção do Sind-UTE. Se não houver esse encontro, haverá uma frustração muito

grande. Esse é um momento especial. Como sou do Sul de Minas e tenho andado

por toda essa região, percebo que em todos os lugares as pessoas sabem que o piso

nacional é um direito dos professores. O Governador tem de cumprir a lei, porque

essa luta extrapolou a greve da educação, é uma questão de todo o Estado. Participei

ontem, em Alfenas,  de um movimento com o comando de greve.  Os professores

ficaram durante todo o dia em frente ao fórum da cidade,  com faixas, exigindo o

pagamento do piso nacional, exigindo o cumprimento da lei. Isso ocorreu em todo o

Estado. É um momento especial, Sr. Presidente. Esta Casa precisa ficar sintonizada

com  esse momento.  Não adianta  continuar  os  trabalhos  de  hoje,  quando todo  o

Estado de Minas Gerais,  todas as mineiras, todos os mineiros estão atentamente

esperando  que  esse  impasse  tenha  fim.  Está  na  hora  de  o  Governador  Antonio

Anastasia e a Secretária de Educação entenderem que não se brinca com a lei. O

piso nacional é lei e tem de ser pago. As educadoras e os educadores estão vendo a

sua carreira ir  pelo ralo.  Após anos e anos de luta, de dedicação, de sonhos, de

repente,  nesta  Casa,  pode  ocorrer  o  final  desse  sonho,  o  final  da  carreira  da

educação  de  Minas  Gerais.  Isso  poderia  ser  uma  oportunidade  para  negociar,

melhorar a educação em nosso Estado. Diante da decadência da educação em todo

o País,  Minas  Gerais  tem uma chance de dar  a volta  por  cima,  negociando não

apenas as questões salariais, mas também os dilemas da educação. Por exemplo,
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sabemos que o ensino médio não dá aos jovens os instrumentos de que necessitam

para enfrentar o concorrido mercado de trabalho. Hoje, o que é voz geral, o que é

consenso em todos os cantos do Estado, “nas Minas e nos Gerais”,  é que o piso

nacional é lei, é um direito dos professores, deve ser pago. Nós, do PT e do PCdoB,

estamos ao lado dos educadores. Apelamos aos nossos companheiros Deputados:

encerrem esta reunião e deem uma chance a todos. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, concordo com a lógica da suspensão

das  reuniões,  principalmente  a  da  reunião  desta  manhã,  porque  algo  está  me

preocupando. Participei, na última quinta-feira, de uma reunião realizada no 23º andar

desta Assembleia, com os representantes da Seplag. O que me deixou mais intrigado

é o fato de eles terem consciência de que o projeto está equivocado. Eles sabem

disso, mas dizem que é uma proposta política do governo. Eles têm de elaborar um

projeto para o Estado, não para o Governador nem para manter essa estrutura de

campanha à Presidência da República. O Prof. Anastasia, que gosta de ser chamado

de  professor,  tem  de  ter  consciência  de  que  daqui  a  dois  anos  já  não  será

Governador.  O  Estado  continua,  o  problema  dos  professores  continua.  Estamos

vivendo um momento de equívocos. Estou vendo que existe excesso de vaidade por

parte das pessoas que elaboraram essa proposta. Não querem abrir mão daquilo que

sabem estar  equivocado,  porque acham que,  se fizerem isso,  vão perder  para o

movimento de greve. Se estão preocupados com isso, nada vai dar certo. Eu dizia,

Tereza, que, quando o governo criou o subsídio - e exibirei o vídeo aqui, já que o

recuperei nas imagens da TV Assembleia -, foi para esse projeto, que tem todos os

ingredientes para dar errado. Como é possível que a mesma categoria tenha duas

formas de salário, uma com carreira, mas o governo quer acabar com a carreira, e a

outra não? O governo quis antecipar o piso nacional, e o fez de forma equivocada.

Quis  englobar  todos  os  direitos  dos  trabalhadores  apenas  numa  forma  de

remuneração, mas deu no que deu. Se fizerem a análise que hoje não querem fazer,

perceberão que o subsídio é o dobro do piso, mas desde que exista carreira. Aí ficam

apavorados, porque é a realidade. Eu perguntei à Secretária de Planejamento: sabe o

que haverá, se vocês insistirem em votar da forma como está? Aproximadamente em

seis meses,  a Justiça determinará  que o subsídio é o piso e que não se poderá
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terminar com a carreira, já que haverá esses dois ingredientes. Sr. Presidente, sei

que a base do governo tem que votar na marra, mas não pode ser assim. Na marra,

podemos resolver o problema hoje. Vamos votar porque o governo tem a maioria.

Entendemos  isso.  Vamos  resistir  o  máximo  que  pudermos.  E  gostaria  que  os

Deputados do governo tivessem consciência de que todos estão preocupados com a

greve. Quem disser que alguém está achando que a greve está boa demais está

enganado. A greve está incomodando quem está de greve, os pais, os alunos e o

próprio Estado. Sabem para quem essa greve está sendo boa? Para os órgãos de

imprensa, porque todos os dias o governo paga uma página em todos os jornais para

fazer propaganda na televisão. Talvez a greve seja boa para os órgãos de imprensa

porque o governo fala mentiras e precisa publicá-las em todos os jornais e em todas

as televisões. Chega a dizer que só há 1% de greve. Como 1% de greve, se ele está

gastando esse dinheirão para fazer publicidade contrária?! Podemos dizer que 1% de

400 mil são mais ou menos 10 mil pessoas, fazendo uma conta rápida, porque não

sabemos quantos professores são, nem o Estado sabe. Ele despreza a greve, mas

está  preocupado  com  ela.  Vejam  a  incoerência!  O  que  eles  não  querem,  Sr.

Presidente, é admitir que é preciso fazer mudanças no projeto. Há muitas pessoas

querendo isso, inclusive pessoas do próprio governo, como percebi nas conversas

com vários Deputados. Eles sabem que isso tem que mudar. Esse é o projeto político

do Governador, mas não é um projeto político do Estado, o que é muito diferente. O

Estado permanece, o Governador sai, nós saímos. Estamos aqui de passagem. Esse

assunto não pode perdurar, Sr. Presidente. Não é preciso terminar a reunião; vamos

suspendê-la  até  que  seja  cumprido  o  acordo  feito  com  os  Deputados  Rogério  e

Carlin,  para  conversarmos  e  decidirmos  o  caminho  que  tomaremos  durante  a

semana.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

professores  presentes,  não  posso  deixar  de  me  manifestar  como  uma  das

representantes  da  mulher  mineira  nesta  Casa.  A grande  maioria  dos  professores

somos  nós,  mulheres,  pois  também  sou  professora,  junto  com  os  companheiros

homens.  Enquanto  o  Deputado  Antônio  Júlio  e  os  outros  companheiros  que  me

precederam  falavam,  refleti  sobre  algumas  coisas.  Se  há  essa  queda  de  braço,
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fazemos um apelo, pois isso não trará benefício a ninguém neste Estado. É preciso

rever  os  objetivos.  É  preciso  haver  um  diálogo e  uma solução negociada com a

categoria. Esta Casa tem a função de avançar nesse diálogo. Se não conseguirmos,

nós fracassaremos em nossa função, ainda mais pela seriedade do assunto. Essa

não é uma questão de momento, é uma proposta para o futuro de Minas. Sabemos

que, no Japão pós-guerra, foram aplicados 52% do PIB em educação, e isso foi o que

permitiu ao país avançar. Temos de considerar a educação como uma política pública

das  mais  importantes  para  a  democracia  e  o  desenvolvimento  sustentável.  Seria

muito fácil  dizer  “quanto pior,  melhor”,  mas essa é uma política atrasada e não a

queremos em Minas. Queremos realmente um diálogo e que nosso Estado saia por

cima, considerando a reivindicação de nossos professores e professoras. Quero fazer

este  apelo,  Sr.  Presidente,  e  peço  que,  de  fato,  a  reunião  seja  suspensa  para

podermos discutir  essa questão,  que não é apenas da Oposição.  É uma questão

séria  e,  certamente,  quase  todos  -  os  próprios  Deputados  da  base  -  estão

preocupados.  É  preciso  contribuir  para  uma  solução,  pois  já  não  é  possível  as

famílias e o Estado ficarem prejudicados com uma situação de impasse.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, os

que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  professoras  e  professores  presentes

neste Plenário, da mesma forma queria fazer um apelo aos demais Deputados: que

compreendam esse processo de tentativa de acordo não só do Bloco da Oposição,

mas também dos Deputados que estão preocupados com a greve dos professores.

Quero  manifestar  minha  indignação.  Na  semana  passada,  o  projeto  de  lei

correspondente ao salário dos professores tramitou rapidamente em três comissões.

Tive oportunidade de, em todas elas, manifestar minha posição a favor do diálogo. O

governo, para os que estão nos acompanhando, desde o início da greve, como já

disseram  outros  Deputados  que  me  precederam,  vem  negando  o  acordo,  vem

tentando ignorar esse movimento. É uma situação que incomoda a todos, como bem

manifestou o Deputado Antônio Júlio: incomoda os professores, os pais, as famílias,

os alunos e até o governo, que está tentando dizer à sociedade que é uma greve

política. Na verdade, não podemos aceitar nesta Casa que o governo tente medir a

greve com sua própria régua. Se, para ele, a greve se tornou uma disputa política, de
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enfrentamento contra a classe dos professores, e ele quer acabar com o movimento

porque conhece a força desse sindicato e da mobilização, se ele quer fazer com que

essa disputa  se  transforme em uma questão  de  vida  ou  morte,  em vista  do  seu

projeto  político,  não  pode  transferir  essa  responsabilidade  para  a  classe  dos

professores. Os que estão em greve neste Estado, vários outros que não estão por

motivos particulares, mas que lutam da mesma forma, apoiando e manifestando-se a

favor  do movimento, muitos pais,  muitos alunos e muitos movimentos sociais não

estão participando pura e simplesmente de uma disputa política contra o governo do

Estado. Muitos desses professores ajudaram a eleger este Governador, não tenho

dúvida.  Eu,  particularmente,  não posso aceitar  que seja imputado a esta greve o

rótulo de simples disputa política. Esses professores, professoras e profissionais de

educação  estão  em  greve  porque  estão  defendendo  um  direito  constitucional

garantido em lei: o piso nacional salarial. Minha manifestação, Sr. Presidente, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, é exatamente no sentido de fazer com que esta Casa

garanta  um  espaço  mínimo  de  diálogo,  espaço  esse  que  o  governo  não  tem

procurado estabelecer. Reconheço a participação do povo, mas reconheço também a

pressão que os Deputados desta Casa tentaram fazer, liderados pelo nosso Bloco de

Oposição, com a abertura do Líder do Governo. Se não fosse o movimento desta

Casa em direção ao diálogo, tenho a certeza de que a posição do governo seria de

embate direto com a categoria dos professores. Não tenho dúvida de que esta Casa

tem  hoje  a  oportunidade  de  ser  pioneira  em  buscar  um  diálogo,  com  vistas  à

negociação.  O  projeto  de  lei  que  o  Governador  encaminhou  a  esta  Casa  para

implementar parte do piso salarial  nacional é equivocada, é afrontosa à categoria,

porque, ao contrário do que se propõe, ela achata, congela, acaba com a carreira dos

profissionais da educação. É por isso que nós manifestamos nossa posição contrária

a esse projeto de lei. Não temos outra oportunidade de prorrogarmos esse processo

de discussão nesta  Casa,  para que o diálogo,  proposto  a  partir  da  Liderança do

Governo nesta Casa, seja uma maneira de procurarmos um entendimento que venha

em consonância com o que todos nós queremos, o que a base do governo quer, o

que os Deputados da Oposição querem, o que os professores querem e sobretudo o

que os pais e os alunos querem. Querem um entendimento para que seja garantido o
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direito  dos profissionais  da educação,  para que seja estabelecida a prioridade da

educação em Minas Gerais, o que não se vê há muito tempo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Deputados componentes da Mesa,

caros colegas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, esse é um daqueles raros

momentos em que se encontram neste recinto dois Estados distintos: o da mídia e o

Estado  real.  Hoje  temos  nossas  galerias  ocupadas  pelo  Estado  real.  Servidores

públicos afrontados por um governo que não dialoga; servidores públicos aviltados

com uma remuneração que não lhes permite um sustento digno sequer. Minas da

mídia, Minas midiática, herança de Aécio Neves, Minas que os mineiros conhecem. É

Minas  convertido  numa  espécie  de  “filial  do  Paraíso”,  onde  tudo  vai  bem,  onde

sempre se avança, onde sempre se é pioneiro. Minas real é este, Sr.  Presidente.

Minas real é onde hoje foi  preso o Diretor do Iter. Foi preso hoje o Sr. Ivonei, ex-

Prefeito de Janaúba, pela Polícia Federal, assim como o Sr. Manoel Costa, Secretário

de  Estado,  que  já  está  com  seus  bens  disponíveis,  e  não  se  toma  nenhuma

providência. Há uma esquizofrenia política em Minas, Sr. Presidente, dois Estados

que não dialogam: Minas real e Minas do “marketing”.  O Estado de exceção que

Aécio  Neves  promoveu  em  Minas  Gerais  chegou  a  tal  ponto.  E  essa  greve  é

emblemática por mostrar  toda a exceção promovida por  Aécio Neves. Essa greve

exerceu também a censura e a cooptação dos meios de comunicação pela aplicação

de verbas vultosas de publicidade nos meios de comunicação. Velhos filhos de Aécio

que  compraram  a  opinião  pública  em  Minas  Gerais,  forçaram  os  meios  de

comunicação a  forjar  Minas  falso.  Novamente,  neste  episódio,  vimos  o  Ministério

Público  apequenado,  a  ponto  de  seu  Procurador-Geral  estar  sempre  solícito  em

atender  aos  interesses  do  Senador  Aécio  Neves.  Um  Ministério  Público,  Sr.

Presidente, que para si não pratica o teto. Ganham além do teto e querem justificar

ganharem os professores  abaixo  do  piso.  Sem piso  e  sem teto  não se  edifica  a

justiça, Sr. Procurador. Mais uma vez o Judiciário, que em Minas não funciona, ou

funciona a reboque dos interesses do Senador Aécio Neves, concede a liminar: “não

pode, é ilegal, prenda, cumpra, multa de R$200.000,00 ou R$100.000,00”. Que seja

feita a vontade soberana do Senador Aécio Neves! Minas real não pode ser mostrado
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ao País, pois não resolve os seus problemas mais fundamentais de segurança, de

saúde e  de  educação.  Minas  real  tem  de ser  negado  ao conhecimento  do  povo

brasileiro,  porque  tudo  está  convertido  num  projeto  obsessivo  do  Senador  Aécio

Neves, cuja doença, cuja obsessão, é chegar à Presidência da República, mentindo

que  este  Estado  é  modelo  para  o  País.  Sr.  Presidente,  agora  resta  uma  última

instituição;  a  que  V.  Exa.  preside,  a  que  está  sob  sua  direção  neste  momento

histórico.  Como  já  disse,  esta  Casa  deveria  ser  transformada  em  “Assembleia

homologativa do Estado”, porque só faz homologar as vontades do Senador Aécio

Neves. Mas cabe a nós, Sr. Presidente e colegas Deputados, mostrar-nos à altura da

tradição deste Plenário. Que possamos resolver o problema de Minas real,  pois o

problema do “Estado do “marketing” os publicitários já resolveram! Minas real está

aqui,  clamando  pela  nossa  ação.  É  o  apelo  que  faço  aos  Srs.  Deputados.  Que

estejamos à altura deste momento  histórico e coloquemos um fim  no “Estado da

propaganda”, no “Estado falso”, nessa obsessão presidencial que transforma toda a

máquina pública em mero comitê de campanha do Senador Aécio Neves. Esse é o

desafio que nos impõe neste momento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o Deputado Celinho do

Sinttrocel.

O Deputado Celinho do Sinttrocel - Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Deputados

e Deputadas; Plenário; professores e professoras; quero fazer um apelo para que a

reunião seja suspensa. Sabemos que o Sind-UTE vai se reunir com as lideranças do

governo, o Deputado Luiz Humberto, para reabrir a discussão em torno desse grande

problema que Minas atravessa, a negociação dos professores. Tenho dito que estou

Deputado, sou mesmo sindicalista. Na minha trajetória de vida, participei de muitas

negociações,  de  muitos  impasses.  Já  promovi  greves,  mas  conseguimos  uma

conciliação. Tenho a certeza de que o governo de Minas deseja dar um fim a esse

impasse, já que os pais dos alunos e os professores estão sofrendo muito com essa

situação. O desgaste é tamanho para os dois lados, tanto para o lado profissional

como para o lado do governo. É verdadeiro o sofrimento de Minas. Na condição de

representante do povo mineiro, um dos 77 Deputados, quero fazer apelo para que

esta  reunião  seja  suspenda  e  se  busque  entendimento  entre  o  governo  e  o
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professorado. É legítima a reivindicação do piso nacional do salário defendida pelos

professores. Tenho a certeza de que, a partir do momento em que os professores se

sentirem valorizados,  bem remunerados,  a qualidade do ensino em nosso Estado

será melhor. Fazemos esse apelo para que possamos chegar o mais rápido possível

a uma solução que dê fim a esse impasse. Não podemos fazer com que a sociedade

mineira pague um preço tão alto por essa falta de conciliação, por essa greve, que se

arrasta  há  mais  de  100 dias.  O apelo  é  de  todos os Deputados.  Não é possível

continuar  esse  impasse.  Queremos  encontrar  uma  solução  que  atenda  os

professores e o governo. Que o povo mineiro seja muito bem representado nesta

Casa. O projeto de lei está aqui, está vindo para ser discutido. Neste momento, é

importante que o Líder do Governo e o Sind-UTE, tão bem representado por seus

Diretores  -  os  professores  fazem uma manifestação justa,  legítima  -,  façam uma

discussão para chegarmos ao fim desse impasse,  porque o povo já não aguenta

mais. Tenho recebido muitas manifestações de taxistas, pais de família e alunos, mas

quem são os verdadeiros  responsáveis  por  essa greve? Não podemos  dizer  que

sejam os professores porque eles estão no seu direito legítimo, tentando buscar a

valorização para sua profissão, pelo serviço que desempenham. Sendo assim, um

direito  legítimo,  constitucional,  reconhecido  hoje  pelo  governo  federal,  também  já

decretado  pelo  STF,  temos  de  encontrar  uma  solução  de  não  pagar  por

consequências  e não deixar  que os professores venham a sofrer  mais  com essa

situação. Nosso apelo é para que abramos esse diálogo, suspendamos esta reunião

para  continuarmos  as  discussões.  Tenho  certeza  de  que  todos  somos  muito

competentes para resolver nossos problemas. Transferir nossos problemas para os

outros é uma demonstração de incompetência. E competentes somos nós, sabemos

dialogar, discutir e encontrar uma solução que atenda aos dois lados. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tinha solicitado discutir a ata e, na

discussão  desta,  já  havia  ponderado  sobre  a  necessidade  de  suspendermos  a

reunião na parte  da manhã e  tentarmos uma conversação em que a Assembleia

Legislativa seja responsável pela mediação do processo, desse conflito que já dura

100  dias.  Como  Presidente  da  Assembleia,  V.  Exa.  pode  e  deve  ter  papel
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preponderante  nisso.  Depois,  todos  chamamos  a  atenção  para  um  fato:  não  se

resolve o problema votando-se um projeto sem que haja o mínimo consenso com os

professores. Isso é ruim para o governo, péssimo para a base do governo, ruim para

os professores,  que,  no final das contas, poderão ser derrotados nesse processo.

Mas  a  hipótese  de  derrota  no  processo  não  significa  que  a  luta  se  interrompe.

Portanto, acho que não podemos apenas aprovar um projeto de lei que extingue, na

prática,  as  carreiras  daqueles  que  optaram  legalmente  por  continuar  com  o

vencimento básico. Foi a opção que a Assembleia Legislativa, por meio de projeto de

lei, deu a eles. Não podemos simplesmente, depois de se ter criado uma regra, votar

agora outra para quem fez a opção. Seria mudar a regra do jogo com o jogo em

andamento. É muito grave a proposta que o governo faz. No meu entendimento, Sr.

Presidente, a vida dessas pessoas é que está em jogo, se eles vão ficar empacados

numa carreira, ganhando R$712,00 a vida inteira, ou se a carreira vai valer. O que

está em julgamento, Deputado Doutor Viana, é a vida funcional das pessoas. Não

podemos votar sem buscar um acordo com esses professores. Na sexta-feira houve

um  conflito  na  Praça  da  Liberdade,  em  que,  aliás,  vários  professores  estavam

acorrentados. Eu e o Deputado Carlin Moura - ele já explicou isso aqui - fizemos um

acordo  para  que  os  professores  saíssem  da  Praça  da  Liberdade  para  serem

recebidos hoje pelo Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro. A Profa.

Beatriz já se encontra aqui, junto à comissão de negociação, esperando a reunião

que estava marcada para as 9h30min. Creio que o Líder, Deputado Luiz Humberto

Carneiro, deve ter tido um problema na Cidade Administrativa, pois vi  no “site” do

jornal “Hoje em Dia” que o Diretor do Iter, ex-Prefeito de Janaúba, Ivonei, foi preso

agora, de manhã, pela Polícia Federal, não se sabe por quais motivos ainda. Com

isso  o  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  pode  ter  sido  chamado  às  pressas  na

Cidade Administrativa. Solicito a suspensão desta reunião para que V. Exa. possa

receber a comissão de professores e fazer contato com o Deputado Luiz Humberto

Carneiro, para saber, enfim, a que horas o processo de diálogo será reiniciado. Não

queremos usar esta reunião da manhã para apressar o procedimento. O Governador

já  solicitou  regime  de  urgência.  Creio  que  o  regime  de  urgência  é  mais  para

enfrentamento  do  que  para  solução.  Mas  o  Parlamento  é  o  lugar  para  buscar
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soluções. Por isso, aqui estão parlamentares de todos os partidos políticos. Embora

V. Exa. seja do mesmo partido do governador, trata a Assembleia Legislativa como

um espaço democrático de discussões e, portanto, de todos os partidos e de todos os

Deputados. Se a Mesa da Assembleia suspender agora a reunião, abrir um diálogo

com  os  professores  para  saber  o  que  é  possível,  o  que  é  preciso  fazer,  será

importante.  Haverá assembleia  da  classe hoje  à  tarde e  há  um professor  e  uma

professora em greve de fome desde ontem, na Assembleia Legislativa. Temos um

quadro que não é bom, para que a Assembleia tente, na marra, votar um projeto.

Repito, o Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro, comunicou-me que

estaria na Cidade Administrativa, creio que o motivo seria este do Iter. Parece que

foram  exonerados  o  Secretário  e  toda  a  equipe  do  Iter,  por  problemas  que

desconheço, mas o próprio Diretor do Iter foi preso pela Polícia Federal. Isso deve ter

atrasado o processo.  Sr.  Presidente,  tudo isso recomenda, pelo bom senso de V.

Exa., que a reunião seja suspensa para receber a comissão de professores e fazer

contato com o Deputado Luiz Humberto Carneiro para não ficar parecendo que um

acordo  feito  na  Assembleia  comigo  e  com  o  Deputado  Carlin  Moura  não  será

cumprido. V. Exa. pode ver também que não há quórum para continuar a reunião.

Verificando-se  que não há quórum,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  solicito  que  V.  Exa.

suspenda a reunião, antes mesmo de encerrá-la de plano, para receber a comissão

de professores, e a retomaríamos depois. É a solicitação que faço, em nome do PT,

do  PCdoB  e  do  PMDB,  dos  Deputados  Antônio  Júlio  e  Domingos  Sávio.  Muito

obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência sempre se pautará pelo

bom  senso.  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.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
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nº 20.487, que altera a estrutura de cargo de direção, chefia e assessoramento do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Esgotado o

prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do

art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Antônio Carlos

Arantes. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes para emitir seu parecer.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.487

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto parcial à Proposição

de Lei n° 20.487, que altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  n° 98/2011,

publicada no “Diário do Legislativo” de 10/8/2011.

Esgotado  o  prazo  de  30  dias  para  apreciação  do  veto  sem  que  tenha  havido

deliberação  e  incluída  a  proposição  na  ordem  do  dia,  nos  termos  do  art.  145,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator

para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O § 2º do art. 2º da Proposição de Lei nº 20.487, de 2011, prevê que os cargos de

Supervisor de Segurança Institucional e de Supervisor de Tecnologia da Informação

serão ocupados por servidores efetivos da Secretaria do Tribunal de Contas, sendo

os demais de recrutamento limitado.

Tal dispositivo foi introduzido por emenda parlamentar no decorrer da tramitação do

Projeto de Lei nº 717, de 2011, que culminou na aprovação da proposição de lei que

ora se examina.

Nas razões do veto, alega o Governador que o Tribunal de Contas entende que a

reserva  do  recrutamento  para  os  referidos  cargos  “contraria  o  interesse  público

porque impõe restrição de escolha a um universo reduzido de servidores, impedindo

a  contribuição  de  outras  personalidades  da  iniciativa  privada  com  experiência  e

conhecimento que poderiam ser proveitosos para o Estado”.
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De fato,  a referida proposição de lei  cuidou de estabelecer  uma nova estrutura

organizacional para o Tribunal de Contas e, em sua redação original, estabelecia o

recrutamento amplo como forma de provimento dos citados cargos. A valorização dos

servidores efetivos também foi feita por meio da concessão de funções gratificadas e

da reserva de percentual de cargos em comissão a serem ocupados por servidores

efetivos.

Entendemos, assim, que o veto em análise vai ao encontro das diretrizes traçadas

para a nova estrutura organizacional que se pretende instituir no Tribunal de Contas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto ao § 2º do art. 2º

da Proposição de Lei nº 20.487.

Questões de Ordem

O  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Sr.  Presidente,  nosso  Líder,  Deputado  Rogério

Correia,  se  necessário,  depois  esclarecerá  um  pouco  mais,  mas  já  quero  dizer

àqueles  que  nos  acompanham  que,  logo  em  seguida  a  esta  reunião,  seremos

recebidos pelo Líder do Governo e demais Lideranças desta Casa, dentro daquela

proposta de negociação e diálogo. Queremos falar da nossa disposição e da nossa

crença em que esse diálogo avançará. Tanto o Deputado Rogério Correia quanto o

Deputado Carlin  Moura,  que tentaram um diálogo com os professores no final  de

semana, tinham como proposta a negociação entre a coordenação do Comando de

Greve,  os  Deputados  que  representam  nosso  Bloco  e  a  Liderança  do  Governo.

Então, nossa expectativa é que essa reunião, que acontecerá logo em seguida ao

término  desta  reunião,  signifique  realmente  um  avanço.  Essa é  a  expectativa  de

todos: Deputados da base, da Oposição e professores. Hoje teremos a assembleia

dos professores e vários já estão aqui  se manifestando.  Esperamos, de fato, que

essa reunião com o Líder do Governo nos traga pelo menos uma sinalização de que

o governo tem a disposição de diálogo e de avançar na proposta do projeto de lei que

tramita  nesta  Casa.  Esperamos  que  haja  não  só  um  propósito  do  governo  de

implantar o subsídio, mas também uma disposição de avançar no plano de carreira

dos professores, que é a proposta do vencimento básico equivalente ao piso nacional

salarial. Fica aqui nossa total disposição, a partir desta reunião, de ver o avanço. Mas
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queria  também,  Sr.  Presidente,  a  partir  deste  movimento,  manifestar  minha

indignação com algumas denúncias que recebi de professores que estão participando

dessa  manifestação.  Ontem,  cerca  de  10  professores  de  Divinópolis  que

necessitaram  de  atendimento  por  parte  do  Ipsemg  tiveram  atendimento  negado.

Estou ouvindo aqui que isso aconteceu em mais cidades. O atendimento não foi feito

porque receberam o contracheque zerado e, por isso, não tiveram a comprovação do

desconto do Ipsemg. Gostaria de pedir aos Líderes desta Casa que compreendam

que aqueles que estão em greve e que foram prejudicados com a decisão do governo

de cortar  seu ponto  não tenham negado pelo Ipsemg o direito  de  atendimento à

saúde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Presidente, sem grandes

manifestações, quero dizer que esse é um direito básico, é um direito à vida. Se o

desconto do Ipsemg não foi feito este mês nem no mês passado, obviamente, assim

que o pagamento for  retomado, incidirão todos os descontos. Quando o professor

voltar a trabalhar serão descontados seis, oito meses de Ipsemg. O Ipsemg não pode

negar  o  atendimento,  independentemente  de  o  servidor  estar  ou  não  em  greve.

Então, queria não só manifestar minha indignação como também solicitar aos Líderes

desta  Casa,  ao  governo,  que  está  nos  acompanhando,  que seja  restabelecido  o

direito  de todos  os  profissionais  da  área da educação  ao  atendimento  básico  do

Ipsemg. Fica aqui o registro do direito dos nossos profissionais.

O Deputado  Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  é  mais  para  esclarecer  aos  nossos

professores  e  professoras  presentes  nas  galerias  que  tivemos  os  trabalhos

suspensos por 10 minutos e, nesse intervalo, entramos novamente em contato com o

Líder  do  Governo,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  que  nos  reafirmou  o

compromisso firmado na sexta-feira de recebimento da comissão dos professores e

do Sind-UTE. O Deputado já está se deslocando da Cidade Administrativa para a

Assembleia Legislativa, onde receberá os professores e o Sindicato. Pediu desculpas

pelo transtorno da demora, mas já está chegando. Isso é muito importante porque

não  admitimos,  em  hipótese  alguma,  o  descumprimento  de  nenhum  acordo.  Foi

firmado o acordo do recebimento dos professores na sexta-feira. Queremos que o

governo receba os professores antes da assembleia geral, marcada para as 13 horas.

Nesse  sentido,  Presidente,  o  nosso  Bloco  PT-PCdoB  estava  em  processo  de
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obstrução.  Confiando  mais  uma vez  nessa  palavra,  permitimos  aqui  a  leitura  do

parecer  sobre  o  veto,  que  está  na  pauta.  Para  finalizar,  queremos  dizer  que  o

propósito final é a negociação e a solução para as questões. O Líder do Governo vai

chegar  e  vamo-nos  reunir.  Fazemos  um  apelo  e  temos  confiança  no  Líder  do

Governo,  que  deve  estar  neste  momento  discutindo  o  assunto  na  Cidade

Administrativa. Sabemos da importância de fazer avançar o projeto em tramitação na

Casa. Avançar no sentido de aplicar o que determina a lei federal do piso. A lei federal

do piso estabeleceu vencimento básico de R$712,00 para o professor de nível médio,

aquele que possui o antigo curso de Magistério ou o Normal, como chamávamos,

para uma jornada de até 40 horas; no caso de Minas, 24 horas. Mas a carreira dos

professores de Minas Gerais, um direito adquirido, vai até o Nível VI, para o professor

que  tem  curso  superior,  especialização,  mestrado,  doutorado.  São  os  graus

diferenciados da carreira. O art. 6º da lei federal do piso estabelece que os Municípios

e os Estados que possuem plano de carreira têm de fazer a adaptação. Então, temos

de negociar agora em cima disso: aplicação do piso a partir do Nível I, chegando ao

Nível  VI  e  respeitando  a  progressividade  até  a  letra  P.  Esse  é  o  propósito  que

precisamos sinalizar. Esperamos que haja sensibilidade. Como parlamentares, temos

obrigação de ajudar o governo a encontrar uma forma de pagar isso. Sr. Presidente, o

que  não  se  discute  é  o  direito  do  professor,  porque  é  líquido  e  certo,  conforme

estabelece a legislação. Gostaria de relatar uma conversa que tive no domingo com

um motorista de ônibus cuja linha passava pela Avenida Afonso Pena. Ele me disse

que, no início, estava meio chateado com os professores que fechavam a avenida,

até descobrir que todos eles ganhavam menos que um motorista de ônibus, e nunca

mais reclamou. Ele sabe que o que os professores estão fazendo é para o bem de

Minas  Gerais,  especialmente  dos  nossos  filhos,  que devem ter  professores  bem-

remunerados  para  lhes  dar  educação  de  qualidade.  Fica  aqui  o  nosso

esclarecimento.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei bastante breve. O Deputado

Carlin Moura já expressou o que ocorreu agora, e o Deputado Luiz Humberto acabou

de me ligar dizendo que está chegando a esta Casa e irá receber a comissão de

professores,  conforme eu e o Deputado Carlin  havíamos combinado com eles  na
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sexta-feira. A comissão será recebida agora. Quero apenas justificar o pedido para

que V. Exa. encerre, de plano, a reunião, por falta de quórum. Mas, antes de fazê-lo,

comprometi-me  com  a  Profa.  Maria  Cristina  Costa,  que  está  há  25  anos  no

magistério, tem pós-graduação, oito biênios - está esperando a publicação de outros

dois  a  que  tem  direito  -  e  mais  quatro  quinquênios.  Com  isso,  aguarda  a

aposentadoria.  Ela me pediu que esta carta chegasse às mãos do Deputado Luiz

Humberto. Creio que isso espelha todo o desejo e a expectativa da categoria. Ela

explica que é professora há 25 anos, que dedicou a sua vida à educação e à escola

onde leciona.  Diz ela:  “Já trabalhei  madrugadas em festas  juninas para arrecadar

recursos para melhorar as condições da nossa escola e dos nossos alunos. Já fiz

várias  campanhas  com  meus  alunos  para  arrecadar  prendas  para  fazer  sorteio

beneficente para os mesmos fins. Dou aulas de reforço extraclasse e fora do Módulo

II para alunos com dificuldades e que me pedem ajuda. Sou amante da educação,

faço o que gosto e gosto do que faço. Por que estou falando isso? Porque o governo

está parabenizando os colegas fura-greves, como se só eles se preocupassem com

os alunos. Isso muito me incomoda. Falo por mim, pois estou superpreocupada com a

duração dessa greve e o prejuízo irreparável que ela causará na vida estudantil de

milhares de alunos. Mas faço outra pergunta: como não lutar neste momento em que

o governo quer acabar com a nossa carreira? Em certa época, um professor, com

ensino médio, recebia piso de três salários mínimos e, com licenciatura plena, cinco

salários. Foi a época em que houve menos greves. Acabou-se a vinculação ao salário

mínimo e também com o salário dos professores. Agora que a categoria tem chance

de ser valorizada um pouco mais, com a aplicação da lei do piso, o governo quer-nos

tirar esse direito?” Diz ela: “Não é justo, Deputado, não é justo!”. Ela se refere ao

Deputado Luiz Humberto Carneiro, mas, evidentemente, ao governo, na expectativa

que tem da reunião de hoje. “Esse projeto que aí se encontra para ser homologado

acaba com a nossa carreira, pois um professor com ensino médio e um com pós-

graduação receberão o mesmo piso. Acha isso justo? Para que estudamos? Para que

nos sacrificamos anos a fio para nos aperfeiçoar? Faz-se necessário, e é com isso

que conto neste momento, que o senhor,  usando de sua inteligência e influência,

possa rever esses aspectos desse projeto. A lei do piso prevê reajuste todo mês de
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janeiro. Assim sendo, acabaremos com essas greves anuais, que tanto prejudicam os

nossos alunos. Esse é mais um ponto positivo de que nós, educadores, não podemos

abrir mão. Nem estou entrando no mérito de um terço da jornada, que será para as

atividades  extraclasse.  Sendo  assim,  peço-lhe  encarecidamente  que  reveja  esse

projeto  e  que,  na  reunião  que  terá  com  o  sindicato  amanhã,  aja  com  toda  a

imparcialidade  possível  e  veja  que  as  nossas  reivindicações  são  justas,  e  não

abusivas. Nossa greve não é política: é pelo cumprimento de uma lei federal. Ajude o

governo a não cometer tamanha injustiça com uma categoria que ajuda a construir

esta  nação.  Contamos  muito  com  o  seu  senso  de  justiça.  Maria  Cristina  Costa,

professora em greve há 104 dias”. Acho que ela espelha o sentimento de todos os

Deputados.  Vou entregar esta carta ao Deputado Luiz Humberto Carneiro.  Vamos

com  a  fé  em  que  o  governo  vai  reiniciar  esse  processo  de  negociação,  com  a

esperança de que os professores obtenham essa vitória.

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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.503

Relatório

Por  meio da Mensagem nº 92/2011, o Governador  do Estado, utilizando-se das

atribuições que lhe são conferidas pelo art.  90, VIII,  combinado com o art.  70,  II,

ambos da Constituição do Estado, encaminha a esta Casa as razões que o levaram a

opor veto parcial à Proposição de Lei nº 20.503, que 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.

Esgotado  o  prazo  de  30  dias  para  apreciação do  veto,  sem  que  tenha havido
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deliberação e sido incluída a proposição na ordem do dia, nos termos do art. 145,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator

para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O veto em exame incide sobre o art. 7º da proposição que altera a redação do art.

4º da Lei nº 15.463, de 2005.

Esclarece o Governador do Estado que o acréscimo do parágrafo único ao art. 4º

da Lei nº 15.463, de 2005, e a nova redação proposta para o seu inciso I, constante

da  proposição  original  encaminhada  a  esta  Casa,  tinham  por  escopo  adequar  o

quadro de pessoal da Fundação Helena Antipoff  às atividades desempenhadas no

âmbito do Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira – Iseat –, relacionadas com

a formação de professores.

Nesse sentido,  os  cargos  que  seriam criados  para  a  Fundação Helena Antipoff

seriam lotados exclusivamente no Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira -

Iseat -, unidade integrante da estrutura orgânica da Fundação, nos termos do Decreto

nº 44.658, de 2007.

Ocorre que, durante a tramitação da matéria, sobreveio a edição da Lei Delegada

nº 180, de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Com  a  edição  da  referida  lei  delegada,  foi  promovida  uma  ampla  reforma

administrativa  com  a  modificação  da  estrutura  orgânica  das  entidades  das

administrações  direta  e  indireta,  definindo  suas  atribuições,  objetivos  e

denominações, razão pela qual unidades foram transformadas e extintas, o mesmo

tendo ocorrido com cargos, funções, gratificações e parcelas remuneratórias.

A citada  lei,  ao  dispor  sobre  as  finalidades  e  a  estrutura  da  Fundação  Helena

Antipoff, em seus artigos 100 e 101, não prevê que o Instituto Superior de Educação

Anísio  Teixeira  está  integrado  em  sua  estrutura  orgânica,  tornando  sem  efeito  a

previsão do citado Decreto nº 44.658, de 2007.

Vê-se, portanto, que o dispositivo vetado não atende ao interesse público porquanto

não está adequado à nova estrutura orgânica administrativa do Estado.

Na mensagem com que encaminha as razões do veto, o Governador do Estado
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ressalta  que  o  veto  ao  dispositivo  não  traz  consequências  à  atual  organização

administrativa  do  Estado,  uma vez  que  está  preservada  a  criação  de  cargos  na

estrutura da Fundação Helena Antipoff, consoante estabelece o art. 8º da proposição.

Tal dispositivo, efetivamente, cria os cargos e os integra ao Grupo de Atividades de

Educação  Superior  do  Poder  Executivo,  lotando-os  na Fundação Helena Antipoff.

Segundo o Governador do Estado, “a mencionada Lei Delegada teve como objetivo

estruturar  a  administrações  públicas  direta  e  indireta,  nos  moldes  necessários  à

perfeita  execução  do  Plano  de  Governo  “Minas  de  Todos  os  Mineiros:  as  redes

sociais de desenvolvimento integrado”, em cujas bases assenta-se a proposta política

governamental”.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto ao art. 7º

da Proposição de Lei nº 20.503.

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.726/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em estudo tem por objetivo

instituir o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

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,  XI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  o  fim  de  instituir  o  Dia  de  Conscientização  da

Cardiopatia  Congênita,  a  ser  comemorado  anualmente  em  12  de  junho.  Dispõe,

ainda,  que  o  Estado  promoverá  eventos  para  informar  a  sociedade  sobre  a

importância do diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas e a possibilidade de

tratamento. Para isso, prevê que o Estado poderá realizar parcerias com entidades e
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profissionais da área.

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.

Segundo informações do  Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica da

Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  Cardiovascular, a  prevalência  de  cardiopatias

congênitas é de 8 a 10 crianças por 1.000 nascidos vivos. Estima-se, dessa forma, o

surgimento de cerca de 28 mil casos novos no Brasil por ano. Em 20% dos casos, a

cura é espontânea e relaciona-se a defeitos menos complexos. A necessidade média

de  cirurgia  cardiovascular  em  congênitos  no  País  é  da  ordem  de  23  mil

procedimentos por ano, fazendo parte dessa estimativa, além dos novos nascimentos

com cardiopatia congênita, os casos de reintervenções. Ainda segundo a Sociedade

Brasileira  de  Cirurgia  Cardiovascular,  o  tratamento  precoce  dessa  patologia  evita

internações e complicações da doença, além de possibilitar melhor qualidade de vida.

Sabe-se que 50% dos portadores de cardiopatias congênitas devem ser operados no

primeiro ano de vida e observa-se que cerca de 20% dos casos são tratados na fase

adulta.

Sobre o tema, informamos que no âmbito do Sistema Único de Saúde a Portaria

GM  nº  1.169,  de  2004,  do  Ministério  da  Saúde,  instituiu  a  Política  Nacional  de

Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade. A referida política é organizada por

meio de redes estaduais e regionais de atenção em alta complexidade cardiovascular,

compostas por serviços situados em unidades de assistência em alta complexidade

cardiovascular e centros de referência em alta complexidade.

Existe,  portanto,  uma rede organizada para  atender  o  paciente  com cardiopatia

congênita. A instituição de uma data visa a direcionar ações e informar a população

sobre  os  fatores  de  risco  relacionados  à  patologia,  ao  diagnóstico,  a  possíveis

tratamentos, etc., razão pela qual somos favoráveis ao projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, ponderou que algumas

modificações  deveriam  ser  feitas  para  aperfeiçoar  o  projeto,  razão  pela  qual

apresentou o Substitutivo nº 1. Dessa forma, foi sugerida a supressão do dispositivo
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que autorizava o Executivo  a celebrar  parcerias  com entidades e profissionais  da

área,  sob o argumento de que o ato  de celebrar  parcerias  decorre da  função do

Executivo de administrar,  sendo um ato próprio desse Poder. Não seria,  portanto,

adequado manter dispositivo autorizando o Executivo a realizar ação que já faz parte

de suas prerrogativas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.726/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.765/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova –

Alepon –, com sede no Município de Ponte Nova.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.765/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia  de  Letras,  Ciências  e  Artes  de  Ponte  Nova  –  Alepon –,  com sede no

Município de Ponte Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua
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diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 5º veda a remuneração de

seus Diretores e Conselheiros; e o art. 35 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade cultural.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.765/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida –

CCNSA –, com sede no Município de Serranos.

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 2.141/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Convivência  Nossa  Senhora  Aparecida  –  CCNSA –,  com  sede  no  Município  de

Serranos, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo abrigar

pessoas idosas e com deficiência, proporcionando-lhes amparo material e emocional.

Com esse propósito, a instituição mantém serviços de asilamento para atender seus

assistidos, fornecendo-lhes vestuário e alimentação adequados e assegurando-lhes

assistência clínica; busca o envolvimento e a participação da comunidade em suas

atividades;  promove o desenvolvimento social  e  cultural  de seus beneficiados por

meio da implantação de trabalhos artesanais,  agrícolas e de aprendizado musical;
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protege a saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; orienta sobre a

preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  realizado  pelo  Centro  de

Convivência Nossa Senhora Aparecida,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.141/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.147/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Gênesis  –  Associação  dos  Moradores  do  Bairro

Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.

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 2.147/2011 pretende declarar de utilidade pública a Gênesis –

Associação dos Moradores do Bairro Washington Pires, com sede no Município de

Ibirité, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo zelar pela

melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  ações  comunitárias  nas  áreas  de

educação  e  cultura,  capacitação  profissional,  saúde  e  reintegração  de  excluídos;

promove  o  desenvolvimento  pessoal  de  seus  associados  e  o  bem-estar  da

coletividade; presta assistência social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores
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do Bairro Washington Pires,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.147/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.166/2011

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 do Povoado de Santana de

Minas, com sede no Município de São Francisco.

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 2.166/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Povoado  de  Santana  de  Minas,  com  sede  no  Município  de  São

Francisco, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1988 com o

escopo de defender  os direitos  e interesses dos moradores da comunidade onde

atua.

Com esse propósito,  a  instituição promove a  proteção da saúde da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice; realiza campanhas de incentivo ao aleitamento

materno e de prevenção de doenças transmissíveis e infectocontagiosas; combate a

fome e  a  pobreza,  por  meio  de  incentivo  ao  cultivo  de  hortas  comunitárias  e  da

formação de um grupo de pequenos produtores para a distribuição de alimentos e

geração  de  emprego  e  renda;  favorece  a  integração  de  seus  beneficiários  no

mercado  de  trabalho  após  cursos  profissionalizantes;  apoia  a  habilitação  e
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reabilitação  de  pessoas  com  deficiência;  estimula  atividades  recreativas,

educacionais e a produção de artesanato; luta por melhores condições de moradia,

saneamento e distribuição de água potável para toda a comunidade; orienta sobre a

preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária do

Povoado de Santana de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.166/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 199/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 199/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.698/2008,  dispõe  sobre  a  instalação  de

sinalização tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, a fim de

possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 662/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues.

A  Comissão  de  Constituição  de  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, que, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo nº 2, por ela apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

A Presidência, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344, de 2011, que cria

a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  atendendo  a

requerimento apresentado pela referida Comissão em 1º/6/2011, decidiu que o projeto
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de lei em análise fosse distribuído também a ela, a qual opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

A proposição em comento pretende tornar obrigatória a instalação de sinalização

tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, nos termos da NBR

nº 9.050, de 2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, que trata

da acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos.

O autor da proposição justifica fartamente sua pretensão. Promover acessibilidade

aos deficientes visuais e auditivos tem sido preocupação do governo e da sociedade

nas últimas décadas. A sociedade tem se adaptado cada vez mais para poder incluir,

em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência. Simultaneamente, elas se

preparam para assumir seus papéis na sociedade. No entanto, ainda há muito que

conquistar. Por isso, a proposição que se apresenta busca exatamente a realização

de  mais  uma conquista,  que é  dar  acessibilidade  e  autonomia  ao  segmento  das

pessoas com deficiência visual  e auditiva, de forma a minimizar  as lacunas ainda

existentes,  uma  vez  que  adaptar  os  bens  de  uso  público  às  necessidades  das

pessoas com deficiência é exigência legal, e não ato de benevolência.

A matéria  foi  amplamente  debatida  nas  comissões  anteriores.  A Comissão  de

Constituição e Justiça, em sua análise, entendeu que o objetivo da proposição já se

encontra atendido pela Lei nº 11.666, de 2004, que, no § 2º do art. 3º, estabelece

normas específicas relativas à comunicação visual e auditiva, e pela norma NBR nº

9.050, de 2004, da ABNT, que disciplina detalhadamente o assunto. Entretanto, no

intuito  de aperfeiçoar  o tratamento dado à matéria pela Lei nº  11.666 e afastar  o

entendimento de que, em virtude da sua redação, não se aplicariam as normas da

ABNT à comunicação visual e sonora, apresentou o Substitutivo nº 1.

No mesmo substitutivo, propôs também a alteração do “caput” do art. 1º da mesma

lei, a fim de promover correção conceitual em seu texto, substituindo o termo “pessoa
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portadora de deficiência física” pelo termo “pessoa deficiente.” A alteração teve por

objetivo  tornar  o  comando  mais  amplo,  já  que,  de  acordo  com  as  definições

constantes no Decreto Federal nº 5.692, de 2004, pessoa portadora de deficiência é

aquela com limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade, ou seja, o

conceito engloba diferentes categorias de deficiência: física, auditiva, visual, mental e

múltipla. Segundo ela, como a lei a ser alterada apresenta normas gerais destinadas

a  pessoas  com  deficiências  tanto  físicas  quanto  auditivas  e  visuais,  a  alteração

sugerida estaria mais coerente com seu objetivo.

A comissão de mérito esclareceu que o termo “pessoa portadora de deficiência” é

impreciso,  pois  ninguém  porta  uma  deficiência  e,  sim,  tem  deficiência,  e  que

atualmente  se  utiliza  a  expressão  “pessoa  com  deficiência”.  Além  disso,  essa

expressão  foi  a  utilizada no acordo  celebrado  por  diversos  países,  em 2006,  na

Convenção das Nações Unidas sobre direitos da pessoa com deficiência. O Brasil

ratificou o Protocolo Facultativo da Convenção da Pessoa com Deficiência, por meio

do Decreto Legislativo nº 186, de 9/7/2008, e pelo Decreto do Poder Executivo nº

6.949, de 25/7/2009.  Por esse motivo apresentou o Substitutivo nº 2,  sugerindo a

utilização do termo “pessoa com deficiência” na ementa e em outros dispositivos da

lei,  a  fim  de  adequá-los  à  nomenclatura  atual  e  de  proceder  à  uniformização

terminológica no corpo da lei a ser alterada.

No  âmbito  de  competência  desta  Comissão,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira das proposições, constatamos que o projeto não gera despesas para os

cofres públicos. Pelo contrário, poderá haver ingresso de recursos, à medida que as

multas  forem  aplicadas,  caso se  descumpra  a  legislação  em  vigor.  Não  trata  de

mudança de alíquota ou de base de cálculo de imposto, não gera despesa de caráter

continuado, nem prevê renúncia de receita, razão pela qual o projeto não fere a Lei

de Responsabilidade Fiscal. Concordamos plenamente com as alterações propostas

pela comissão de mérito e somos, portanto, favoráveis ao Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 199/2011, no 1º

turno,  na forma do Substitutivo nº  2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 329/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  329/2011,

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.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a  esta Comissão emitir  parecer  quanto  ao mérito  da  proposta,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa alterar a Lei n� 12.223, de 1996, que obriga o Estado

a fornecer equipamentos de segurança ao policial civil, ao policial militar, ao bombeiro

militar e ao Agente de Segurança Penitenciário, conforme dispõe o “caput” de seu art.

1º com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.441, de 2011. A alteração proposta

objetiva adequar a legislação vigente às diferenças de gênero, estabelecendo que os

equipamentos  de  segurança  deverão  ser  compatíveis  com  o  uso  por  parte  das

servidoras da área de segurança pública.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, pretende

conferir  viabilidade  jurídica  à  proposição,  restringindo  a  adaptação  proposta  aos

equipamentos  de  segurança  que  de  fato  requerem  modificação  em  função  de

diferenças de gênero.  Sendo assim, especificou a adequação apenas de colete à

prova de bala para uso de policiais,  bombeiros  e Agentes Penitenciários  do sexo

feminino.

No que toca  ao mérito  da  proposição em tela,  deve-se ressaltar  a  intenção da
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mudança sugerida, qual seja assegurar que os profissionais da área de segurança

pública do Estado desempenhem suas funções adequadamente protegidos contra os

riscos  a  que  estão  expostos  no  exercício  de  suas  atividades  cotidianas.  Nesse

sentido, a Lei nº 12.223, de 1996, estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade do

fornecimento  de  equipamento  de  segurança  pelo  Estado  a  esses  profissionais  e

menciona,  no  §  1º  desse  mesmo  artigo  e  a  título  exemplificativo,  alguns

equipamentos considerados de segurança: revólveres, munições, algemas e coletes

à prova de bala.

A preocupação  manifestada  por  essa  lei  bem  como pelo  projeto  em  análise  é

obviamente procedente.  O ramo da segurança do trabalho, visando à redução de

acidentes  de  trabalho,  integra,  juntamente  com  a  prevenção  de  doenças

ocupacionais, o conjunto de tecnologias e procedimentos da área hoje denominada

engenharia e medicina do trabalho. Trata-se de tema presente nas discussões acerca

das  condições  de  trabalho  desde  o  período histórico  conhecido  como Revolução

Industrial,  tendo  se  desenvolvido  mais  especificamente  a  partir  da  criação  da

Organização Internacional do Trabalho – OIT –, após a Primeira Guerra Mundial. Nos

anos  que  se  seguiram,  as  questões  relacionadas  à  engenharia  e  à  medicina  do

trabalho – sempre considerando o combate às causas, em vez do atendimento a suas

consequências  –  foram pensadas  e  elaboradas  setorialmente,  de  acordo com as

demandas das diversas atividades produtivas e de serviços consolidadas ao longo

das últimas décadas, atingindo altos níveis de sofisticação e de tecnologia em certos

casos.

Em  âmbito  nacional,  alguns  marcos  nessa  seara  devem  ser  mencionados:  as

alterações  introduzidas  na  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  –  CLT  –  pela  Lei

Federal nº 6.514, de 23/12/77, nomeadamente no Capítulo V (Da Segurança e Da

Medicina  do  Trabalho),  e  as  regulamentações  relativas  ao  tema,  por  parte  do

Ministério  do Trabalho e Emprego, que daí surgiram; a Constituição de 1988, que

dispõe especificamente sobre segurança e saúde dos trabalhadores no Capítulo II

(Dos Direitos Sociais), arts. 6º e 7º, XXII, XXIII, XXVIII e XXXIII, e as regulamentações

relativas ao tema, por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, que daí surgiram; e

a incorporação ao ordenamento jurídico nacional, por meio de ratificação pelo Estado
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Brasileiro, de certas Convenções da OIT, a exemplo da 148, da 155, da 161, da 167,

da 176, da 184 e da 187.

Ressalta-se que a competência para legislar sobre trabalho é privativa da União

(art. 22 da Constituição Federal), mas a competência para legislar sobre proteção e

defesa da saúde é concorrente (art. 24 da Constituição Federal). Assim, tem-se em

nível estadual: o Decreto nº 45.038, de 6/2/2009, que, ao dispor sobre a organização

da Secretaria de Estado da Saúde, atribui-lhe, no art. 2�, a competência de “planejar,

organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado  relativas  à  prevenção,  à  preservação  e  à  recuperação  da  saúde  da

população”, aí incluídas ações relacionadas à saúde e segurança no trabalho; e a

Delegacia  Regional  do  Trabalho,  como  sede  da  Superintendência  Regional  do

Trabalho e Emprego e unidade subordinada diretamente ao Ministério do Trabalho e

Emprego, à qual compete coordenar, orientar e controlar, entre outras atividades, as

relacionadas às fiscalizações do trabalho e das condições ambientais de trabalho.

No que toca à legislação sobre a organização do Estado, tem-se a competência

estabelecida pelos arts. 9� e 10, II, da Constituição Estadual. A lei que a proposição

sob análise pretende alterar é um exemplo dessa competência. Nesse sentido, vale

também  mencionar  a  recente  criação  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego, em janeiro deste ano, a qual, neste momento inicial de sua atuação, está

focada na “qualificação profissional”,  de acordo com notícia publicada no “site”  da

Imprensa  Oficial  do  Governo  do  Estado  (http://www.iof.mg.gov.br/acao-do-

governo/acao-do-governo-arquivo/Foco-da-Secretaria-de-Trabalho-sera-qualificacao-

profissional.html, acesso em 17/8/2011).

Cumpre  lembrar,  por  fim,  que,  ao  longo  das  ultimas  décadas,  a  atuação  dos

movimentos sindicais e de classe também tem sido de grande relevância no que toca

a questões relativas à segurança e à saúde no trabalho por sempre incorporar, com

ênfase,  demandas  dessa natureza  a  suas  campanhas  salariais  e de  melhoria  de

condições de trabalho.

Diante das considerações acima, as quais conferem plena legitimidade e respaldo

ao projeto em análise, é relevante salientar que a adequação de equipamentos de

segurança nele proposta há que ser pensada nos casos cabíveis, ou seja, naqueles
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em que o equipamento comporta algum tipo de adaptação em função de diferenças

anatômicas entre os servidores que o utilizam, como inclusive esclarece o parecer da

Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Afinal,  como já dito,  o objetivo é

garantir aos servidores da área de segurança pública do Estado proteção apropriada

contra  riscos  decorrentes  de  sua  atividade  laboral,  e  não  abrir  margem  para

dificuldades que possam acabar por inviabilizar exatamente o fornecimento desses

equipamentos.

Ampliando essa linha de raciocínio e considerando a justificação do projeto em tela

–  a  qual  aponta  a  necessidade  de  se  observarem  desigualdades  físicas  para

assegurar isonomia –, é importante atentar não apenas para adaptações em função

das diferenças anatômicas entre os gêneros – por mais que essas sejam de extrema

relevância, diga-se de passagem –, mas também para diferenças de biotipo, quando

for o caso. Dessa forma, é possível assegurar que todos os servidores da segurança

pública  expostos  a  riscos  em  seu  trabalho  cotidiano  possam  contar  com

equipamentos de proteção adequados a suas características físicas.

Há, ainda, que pensar em uma adequação da proposição em comento que vise a

beneficiar todos os servidores da área de defesa social do Estado expostos a riscos

no  exercício  de  suas  atividades  cotidianas.  Nesse  sentido,  faz-se  necessário

contemplar  também  os  Agentes  de  Segurança  Socioeducativos,  cuja  carreira  foi

instituída pela Lei nº 15.302, de 10/8/2004, e que, de acordo com o “caput” do art. 1º

dessa lei, integram o grupo de atividades de defesa social do Poder Executivo.

Pelos motivos apontados, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2,

com vistas a abranger, por meio de alterações na Lei nº 12.223, de 1996, todos os

servidores  da  área  de  defesa  social  e  todas  as  possíveis  adaptações  nos

equipamentos de segurança a serem fornecidos pelo Estado, sempre que cabível,

seja em função do tipo de equipamento, seja em função do gênero e da constituição

física do servidor que irá utilizá-lo. Ressalta-se que o Substitutivo nº 2 também altera

a ementa da Lei nº 12.223, adequando-a às modificações promovidas por outras leis

e pelo próprio substitutivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/2011, no 1°
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turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  a  seguir,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Estado fornecerá equipamento de segurança ao policial civil, ao policial

militar, ao bombeiro militar, ao Agente de Segurança Penitenciário e ao Agente de

Segurança Socioeducativo.”.

Art. 2º – O § 2º do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1996, fica acrescido do seguinte

inciso IV:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – (...)

IV  –  ao  Agente  de  Segurança Socioeducativo,  no  desempenho  das  atribuições

previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.”.

Art. 3º – A Lei nº 12.223, de 1996, fica acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art. 1º-A – Os equipamentos de segurança de que trata esta lei serão fornecidos,

quando o equipamento assim o permitir, em modelos adequados e compatíveis com o

gênero e a constituição física dos servidores que os utilizarão.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, entende-se por constituição física as

características relativas a estatura, peso e massa muscular.”.

Art.  4º – A ementa da Lei nº 12.223, de 1996, passa a ser: “Obriga o Estado a

fornecer equipamento de segurança ao policial civil, ao policial militar, ao bombeiro

militar,  ao  Agente  de  Segurança  Penitenciário  e  ao  Agente  de  Segurança

Socioeducativo.”.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

João Leite, Presidente – Rômulo Viegas, relator – Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 375/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 602/2007, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo “tornar obrigatória a

instalação  de  cadeiras  especiais  para  pessoas  obesas  em  cinemas,  teatros  e

estabelecimentos congêneres.”

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida,  foi  o  projeto  encaminhado à  Comissão  de Direitos  Humanos,  que

opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao

art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por finalidade amenizar a situação desconfortável

pela qual passam os obesos quando necessitam utilizar assentos comuns, visando

garantir  a  instalação  de  cadeiras  especiais  em  cinemas,  teatros,  restaurantes,

instituições bancárias, auditórios, estádios e demais estabelecimentos aos quais o

público tenha acesso livremente ou mediante pagamento.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame da matéria, entendeu

que esta abrange tanto a relação de consumo quanto a saúde. No caso da relação de

consumo, a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, estabelece que a política nacional sobre o assunto deverá ser

dirigida no sentido de proteger a saúde e a segurança do cidadão. O projeto veda a

cobrança  de  valor  adicional  pela  utilização  dos  referidos  assentos  e  prevê  a

responsabilização daqueles que descumprirem os dispositivos constantes na futura

lei, sujeitando os infratores às penalidades previstas na referida Lei Federal nº 8.078.

A Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que contém a Lei Orgânica da Saúde, preceitua

que esse é  um direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo o Estado prover  as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Estabelece, ainda, que o dever do
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Estado  de  garantir  a  saúde  consiste  na  formulação  e  execução  de  políticas

econômicas e sociais que visem à redução de risco de doenças e de outros agravos e

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Objetivando sanar algumas imperfeições técnicas, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Direitos Humanos salientou que, geralmente, os locais públicos têm

equipamentos de acomodação padronizados, o que provoca um enorme desconforto

e constrangimento às pessoas obesas, gerando um efeito psicológico negativo. Essa

Comissão afirmou ainda que a obesidade não deve ser tratada com preconceito, já

que o obeso é vítima de uma série de fatores orgânicos, ambientais e sociais, que

têm implicações fortes para o controle da doença. Tal assertiva encontra respaldo no

art. 3º da Constituição Federal, que dispõe que constituem objetivos fundamentais da

República  Federativa  do  Brasil  promover  o  bem  de  todos,  sem  preconceitos  de

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

Com  relação  ao  aspecto  financeiro-orçamentário,  temos  a  informar  que  a

proposição  em  exame  não  provocará  impacto  significativo  nos  cofres  públicos,

porquanto o destinatário da imposição nela contida, em sua quase totalidade, é o

particular. O poder público dispõe de apenas uns poucos estabelecimentos nos quais

deverá ser feita a substituição dos assentos para os obesos. Tal medida é de custo

irrelevante, em face do orçamento do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 375/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Ulysses Gomes – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 376/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2007, “dispõe sobre a política de incentivo

ao uso da energia solar no Estado”.

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 de Minas e Energia

emitiu  parecer  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresentou.

Foi-lhe  anexado  o  Projeto  de  Lei  nº  968/2011,  de  autoria  do  Deputado  Luiz

Henrique, que “institui o programa emergencial de desenvolvimento e implantação do

uso de energia solar”.

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 tem por objetivo estabelecer “a política de incentivo ao

uso da energia solar no Estado”. Para tanto, define as formas de atuação do poder

público,  como  a  promoção  de  estudos  relacionados  ao  uso  da  energia  solar,  a

realização de campanhas educativas, o financiamento de pesquisas e de ações que

incentivem a produção e a aquisição de sistemas para aproveitamento desse tipo de

energia,  a concessão de benefícios tributários para empresas que fabricam esses

equipamentos,  além do estudo para implantação da energia solar  nos  órgãos  da

administração do Estado. A proposição cria um conselho deliberativo, composto por

representantes  de  secretarias  e  de  órgãos  do  Estado,  com  a  função  de  definir

estudos e ações relacionados ao tema.

De acordo com a justificação do autor, a medida proposta visa estimular o uso da

energia solar tendo em vista a sustentabilidade ambiental e os benefícios financeiros

decorrentes de  seu emprego.  Atualmente,  a utilização das energias  alternativas é

pequena devido aos custos elevados dos equipamentos para seu aproveitamento.

Assim, o autor defende a necessidade de se investir em pesquisa e desenvolvimento

nessa área, bem como a abertura de linhas de crédito para facilitar a aquisição dos

equipamentos.
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Em  seu  exame preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  o

projeto constitucional, pois não legisla sobre energia, matéria privativa da União, mas

estabelece política pública de incentivo ao uso de energia solar. Devido à similaridade

do projeto com o disposto na Lei nº 15.698, de 25/7/2005, que dispõe sobre a política

de incentivo ao uso da energia eólica, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, de

forma a  condensar  em uma única  norma as disposições  relacionadas  ao uso de

energia alternativa de fonte renovável. O mencionado substitutivo também incorporou

as  prioridades  definidas  na  proposição  anexada  e  retirou  os  artigos  referentes  à

criação  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  e  Implantação  do  Uso  de

Energia Solar, por se tratar de matéria de iniciativa legislativa privativa do Governador

do Estado.

A Comissão de Minas e Energia destacou que “o potencial hidráulico brasileiro se

esgotará  em cerca  de  20 anos,  sendo  necessário  fazer  uso  de outras  fontes  de

energia para atender às necessidades de expansão do setor”. A Comissão defendeu

que, além de economia nos gastos com energia elétrica, o uso da energia solar trará

benefícios  ambientais  para  a  sociedade.  Apesar  de  a  fabricação  de aquecedores

solares ser nacional, seu custo de aquisição é o principal obstáculo para ampliar sua

utilização. A Comissão considerou, portanto, a medida oportuna, mas apresentou o

Substitutivo  nº  2,  para  aprimorar  o  projeto  e  por  achar  inapropriado  disciplinar  a

matéria na mesma lei que trata da energia eólica.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, a aprovação do projeto proposto não cria despesa para o Estado. Contudo,

os custos para a implantação da política de incentivo ao uso da energia solar deverão

estar previstos em rubrica específica na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

376/2011  na forma do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão de  Minas  e

Energia, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - João

Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 391/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em estudo, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 227/2007, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

os planos de saúde manterem em funcionamento um centro de atendimento em todos

os hospitais privados do Estado de Minas Gerais”.

A  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, por ela apresentado. Por sua vez, a Comissão de Saúde

opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a matéria 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 análise visa instituir a obrigatoriedade, para os planos de saúde

que atuam em Minas Gerais e que condicionam o atendimento médico a autorizações

prévias,  de  manterem  centro  de  atendimento  em  todos  os  hospitais  e  clínicas

privados  nos  quais  prestem  serviço.  Esses  centros,  nos  termos  da  matéria,

funcionariam  ininterruptamente  e  teriam  por  finalidade  analisar  imediatamente  as

autorizações requisitadas.

Em sua justificação,  o  autor  afirma que a necessidade de autorizações prévias

frequentemente  leva  o  cliente  dos  planos  de  saúde  a  se  deslocar,  às  vezes  de

maneira repetida, à sede do plano, para realizar os atos burocráticos necessários ao

atendimento desejado. Ainda segundo o autor, uma outra via de comunicação com os

planos  de  saúde  é  o  envio  de  pedidos  de  autorização  por  meio  de  fax,  que,

entretanto, demoram a serem analisados pelos planos. Por meio da matéria, o autor

visa  agilizar  a  análise  dos  pedidos  de  autorização,  evitando  deslocamentos

desnecessários e facilitando procedimentos.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a competência

de  legislar  sobre  produção  e  consumo,  bem  como  sobre  defesa  da  saúde,  é

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Assim, e considerando a
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inexistência de norma legal ou administrativa que discipline a liberação de consultas e

procedimentos médicos, concluiu que não há impedimento à deflagração do processo

legislativo. De forma, entretanto, a aperfeiçoar o projeto do ponto de vista da técnica

legislativa,  bem como estender os comandos da proposta para as  operadoras de

seguro-saúde, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

Por sua vez, a Comissão de Saúde destacou que a exigência de autorização prévia

para  determinados  serviços  médicos  é  legal.  Advertiu,  porém,  que  o  cliente  dos

planos não deveria se sujeitar a longas esperas e deslocamentos repetidos para obter

autorização. Assim, considerou que o projeto tem méritos, ao contribuir para amenizar

esses problemas.

Essa comissão, contudo, alertou que a matéria, conforme o texto original, ao gerar

ônus  para  as  operadoras,  poderia  resultar  em  aumento  de  custo  para  os  seus

clientes. Ponderou, ainda, que a implementação das disposições da matéria poderia

acarretar dificuldades para os hospitais de menor porte que estejam instalados no

interior do Estado.

De forma a lidar com esses problemas, sem, entretanto, privar o projeto de sua

intenção, notadamente meritória, a Comissão de Saúde apresentou o Substitutivo nº

2. O novo texto estabelece a obrigatoriedade de oferta, por parte das operadoras, de

serviços on-line e/ou telefônicos, com atendimento 24 horas. Além disso, determina

que as operadoras manterão terminal de computador ou linha telefônica gratuita, por

meio dos quais  possam ser  obtidas as  autorizações necessárias,  nos hospitais  e

clínicas  nos  quais  atuem.  No  Substitutivo  nº  2,  a  Comissão  de  Saúde  também

incorporou  os  aperfeiçoamentos  apresentados  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça por meio do Substitutivo nº 1.

No que concerne a esta Comissão, não é vislumbrada repercussão financeira ou

orçamentária decorrente da matéria. Tanto as operadoras de planos e seguro-saúde e

seus  clientes,  quanto  os  hospitais  e  clínicas  alcançados  pela  proposição  são

entidades  privadas.  Além  disso,  o  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Saúde,

apresenta  uma  solução  equilibrada  entre  a  qualidade  do  serviço  oferecido  aos

usuários,  de  um  lado,  e  os  custos  impostos  às  operadoras,  de  outro.  Assim,  e

considerando  os  pareceres  favoráveis  das  Comissões  que  antecederam  a  esta,



1283
____________________________________________________________________________

parece adequado que a medida prospere nesta Casa.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 391/2011 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - João

Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.171/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela, resultante 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  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  visa  a  proibir  o  processo  de  beneficiamento  a  seco  de

mármores  e  granitos  no  Estado.  Para  tanto,  estabelece  que  as  máquinas  e  as

ferramentas utilizadas para esse fim deverão ser dotadas de sistema de umidificação

capaz de eliminar  a  geração de  poeira  decorrente  de  seu funcionamento.  Prevê,

ainda, sistema de coleta dos resíduos industriais desse beneficiamento para que não

passem ao esgoto sanitário e apuração de responsabilidade administrativa,  civil  e

criminal  para  os  infratores  em  caso  de  descumprimento  da  norma,  conforme

legislação específica.

As  rochas  ornamentais  e  de  revestimento,  do  ponto  de  vista  comercial,  são
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basicamente classificadas em mármores e granitos. A atividade de beneficiamento de

rochas ornamentais em marmorarias é de grande importância econômica para o País,

pois é realizada em praticamente todo o território nacional, por aproximadamente 7

mil empresas, empregando mais de 50 mil trabalhadores.

Entre  os  principais  riscos  ocupacionais  verificados  nas  marmorarias  está  a

exposição a poeira com material particulado inalável – que favorece a ocorrência de

doenças  dos  sistemas  respiratório,  cardiovascular  e  conjuntivo  –,  além  de  perda

auditiva induzida pelo ruído gerado pelos equipamentos, lesões osteomusculares e

risco de acidentes. A Portaria nº 1.339, que instituiu a Lista de Doenças Relacionadas

ao Trabalho, editada pelo Ministério da Saúde em 18/11/99, relaciona a sílica livre

como agente causador de câncer de brônquios e pulmão, doença pulmonar obstrutiva

crônica,  bronquite  crônica,  silicose,  tuberculose,  doença cardiopulmonar  crônica  e

síndrome de  Caplan  (combinação  de  artrite  reumatoide  e  pneumoconiose),  entre

outras afecções.

A silicose, em particular, é considerada a principal doença pulmonar ocupacional. É

causada pelo acúmulo de poeira contendo sílica cristalina nos alvéolos, que agride os

tecidos pulmonares,  levando ao seu endurecimento e dificultando a respiração.  O

desenvolvimento  da  silicose  depende  da  quantidade  de  poeira  contendo  sílica

existente no local  de trabalho e do tempo de exposição do trabalhador.  Uma vez

iniciada a doença, o processo é irreversível e geralmente progressivo. Além de ser

incurável, a silicose pode predispor o organismo a outras doenças como tuberculose

e câncer. Minas Gerais é o segundo Estado com maior concentração de profissionais

expostos  à  poeira  de  sílica:  537  mil  trabalhadores  (aproximadamente  8,7%  dos

empregados  formais),  conforme  dados  de  pesquisa  realizada  pelo  Ministério  da

Saúde em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2007.

A poeira suspensa no ar das marmorarias é constituída da mistura do particulado

gerado pelas diversas rochas trabalhadas: mármores, granitos e ardósias, além de

outras em menor proporção. Entre essas rochas, o granito é a que contém os maiores

teores de sílica. Esses teores são variáveis na rocha bruta, dependendo de seu tipo,

sendo que nos granitos são superiores a 65% e nas ardósias podem chegar a 30%.

Os mármores geralmente não contêm sílica, com exceção do mármore travertino, que
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possui incrustações de areia com teores de até 15%.

O processo produtivo das marmorarias consiste em recebimento das chapas pré-

polidas, corte das peças nas medidas solicitadas pelos clientes, desbaste e polimento

de bordas e superfícies, montagem e acabamento final da peça. Após o corte, as

peças  são  levadas  para  as  bancadas  de  acabamento,  onde  se  executam  as

operações de desbaste e lixamento para dar forma a bordas e cantos. Geralmente,

essa etapa é realizada a seco por meio da utilização de lixadeiras. O movimento de

vai e vem lateral e vertical, característico do acabamento das bordas e superfícies

das rochas, provoca o espalhamento da poeira em direção às vias respiratórias dos

trabalhadores que manuseiam a ferramenta e em direção aos colegas de trabalho

que executam suas atividades nas proximidades.

As  atividades  de  furação  e  corte  são  tipicamente  executadas  a  úmido,  com

alimentação  de  água  especialmente  destinada  para  essa  finalidade.  Porém,  na

grande  maioria  dos  casos,  não  há  separação  física  entre  os  setores  de  corte  e

acabamento,  o  que  favorece  a  socialização  da  exposição  dos  trabalhadores  aos

vários  agentes  agressores  presentes  no  ambiente,  tais  como  o  ruído  e  os

componentes das colas utilizadas para montagem de peças, além, é claro, da própria

poeira.

Existem  vários  tipos  de  medidas  que  podem  ser  adotadas  para  o  controle  da

exposição ocupacional à poeira nas marmorarias. As medidas podem ser de caráter

coletivo, relacionadas ao local e ao processo de trabalho, e de caráter administrativo

e pessoal. Em geral, é necessário adotar um conjunto delas para prevenir as doenças

causadas  pela  exposição  ao  material  particulado  em  suspensão  no  ar  desses

ambientes.

As principais medidas coletivas são: modificações nos processos de produção, nas

máquinas e nas ferramentas; implantação de umidificação nas operações que geram

poeira;  instalação  de  sistemas  de  ventilação  local  exaustora;  isolamento  ou

enclausuramento  de  fontes  geradoras  de  poeira;  implantação  de  programa  de

manutenção, entre outras. Por outro lado,  podemos citar  como principais medidas

administrativas  e  pessoais:  exames  médicos;  orientação  aos  trabalhadores;

implantação  de  procedimentos  de  segurança  e  de  boas  práticas  de  trabalho;



1286
____________________________________________________________________________

implantação de programa de proteção respiratória;  utilização de equipamentos de

proteção  individual;  manutenção  da  organização  e  da  limpeza;  sinalização  de

advertência, etc.

Estudo realizado em 2001 pela Fundacentro – entidade vinculada ao Ministério do

Trabalho e Emprego – indicou que entre as medidas de controle coletivas, a solução

técnica mais adequada e de melhor resultado para a redução da exposição à poeira é

a mudança do processo de acabamento a seco para o processo de acabamento a

úmido. Para isso, são necessárias adequações nas instalações da marmoraria para a

utilização de ferramentas pneumáticas ou elétricas com abastecimento contínuo de

água.

Outra  pesquisa  realizada  pela  Fundacentro  em  parceria  com  a  Universidade

Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal Fluminense e publicada na Revista

Brasileira de Saúde Ocupacional em 2007 analisou amostras coletadas em diferentes

ambientes de marmorarias do Estado de São Paulo: setor de acabamento a seco

(exposição direta dos trabalhadores); pontos de circulação do setor de acabamento

(exposição indireta dos trabalhadores); e setor de atividades de acabamento a úmido

(avaliação da influência da poeira gerada no setor de acabamento a seco).

Como  resultado  desse  experimento,  concluiu-se  que  no  setor  de  corte  das

marmorarias, onde o procedimento é feito a seco, os trabalhadores estavam expostos

a uma concentração média de 40% acima do valor de referência. A poeira suspensa

no ar das marmorarias era composta de uma mistura contendo até 28% de sílica, que

poderia variar  em função do tipo de rocha trabalhada. Além disso, demonstrou-se

que,  para  as  frações  de  poeira  respirável  e  inalável,  a  adoção  da  umidificação

completa  do  processo  produtivo  pode  reduzir  a  valores  próximos  de  zero  a

probabilidade de superexposição nessas condições. As amostras coletadas nas áreas

de circulação dos trabalhadores também mostraram que a umidificação diminuiu a

dispersão da poeira para o ambiente de trabalho.

A política de saúde do trabalhador  no Brasil  começou a ser desenhada após a

promulgação da Constituição da República de 1988, que instituiu a saúde como um

direito universal a ser garantido pelo Estado e atribuiu ao Sistema Único de Saúde,

nos termos do seu art. 200, a competência para executar as ações voltadas para a
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saúde ocupacional. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal

nº 8.080, de 19/9/90, dita Lei Orgânica da Saúde, que em seu art. 6º delimitou as

ações  e  serviços  destinados  à  promoção  e  à  proteção  do  bem-estar  dos

trabalhadores, bem como à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições do trabalho.

Tendo em vista os  danos  causados pelas  condições insalubres de trabalho aos

funcionários de marmorarias e outras empresas do gênero, o Ministério do Trabalho e

Emprego – por meio da Fundacentro –, em parceria com os Ministérios da Saúde e

da Previdência, entidades governamentais, universidades e representantes de grupos

do setor, lançou o Programa Nacional de Eliminação da Silicose – PNES – em junho

de 2002, seguindo uma proposta internacional conjunta de eliminação da silicose da

Organização  Mundial  de  Saúde  e  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,

elaborada em 1995.

Na  ocasião,  entendeu-se  que  era  recomendável  a  adoção  de  um  programa

específico para o controle da doença no País, considerando sua gravidade e o fato de

favorecer  o aparecimento  de outras  doenças,  além de sua prevalência  em níveis

inaceitáveis em certos setores econômicos brasileiros. Dessa forma, esse programa

visa,  essencialmente,  à  aplicação  dos  conhecimentos  acumulados  nas  últimas

décadas  em  ações  de  prevenção  primária  da  doença  e  busca  promover  a

colaboração  dos  países  membros  para  estabelecerem  medidas  e  programas  que

levem à redução significativa da silicose até 2015 e à eliminação dessa doença até

2030.

Entre  os  resultados  já  alcançados  pelo  PNES,  estão  as  normas  específicas,

editadas  com  o  propósito  de  melhorar  e  atualizar  o  entendimento  das  normas

regulamentadoras diante do conhecimento científico e prático vigentes, de forma a

estender os resultados de projetos locais e de proposições oriundas de grupos de

trabalho para a implementação de medidas de controle de exposição às poeiras em

nível nacional. Como exemplo, a Portaria nº 43, publicada pelo Ministério do Trabalho

e Emprego em 11/3/2008, proíbe o acabamento a seco de rochas ornamentais e torna

obrigatória a adoção de sistemas de umidificação em máquinas e ferramentas de

corte e acabamento dessas pedras para eliminar ou reduzir a poeira decorrente de
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seu funcionamento.

Observa-se que há semelhança de conteúdo entre a citada portaria e o projeto de

lei  em  comento.  Assim,  a  apresentação  da  proposição  em  análise  não  seria

necessária caso ela somente repetisse os comandos da norma federal, uma vez que

a obrigação instituída pela Portaria nº 43, de 2008, abrange todas as empresas do

setor localizadas em Minas Gerais. No entanto, a proposição em tela também contém

dispositivos que tratam da destinação dos resíduos industriais gerados e da apuração

de responsabilidade administrativa, civil e criminal, previstas em legislação específica.

Em sua análise preliminar,  a  Comissão de Constituição e Justiça não levou em

conta a existência da Portaria nº 43, de 2008, e julgou oportuna a apresentação do

Substitutivo nº 1, por entender que proibir ao setor produtivo o beneficiamento a seco

de mármores e granitos só se justificaria caso houvesse laudo técnico comprovando

que 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  estabelecidos

pelos órgãos competentes.

Entretanto, entendemos que as pesquisas realizadas pela Fundacentro em parceria

com outras instituições governamentais e de ensino, já citadas neste parecer, são um

bom indicativo de que o processo de beneficiamento a úmido de rochas ornamentais

é o procedimento mais adequado para reduzir a praticamente zero a eliminação das

poeiras tóxicas ao organismo. Além disso, é importante lembrar que a Portaria nº 43,

de  2008,  é  bem  explícita  ao  citar  esse  procedimento.  Por  essa  razão,  somos

favoráveis a que o texto da norma também seja claro com relação a esse aspecto,

visto que outros dispositivos como filtros, por exemplo, seriam ineficazes para atender

ao objetivo precípuo da norma,  conforme já foi  demonstrado nos estudos citados.

Portanto, a fim de dar nova redação ao art. 1º do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Com o Substitutivo nº 1, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, ainda, o

estabelecimento, no próprio corpo da lei, das penas a serem aplicadas aos infratores

em caso de descumprimento da norma. Visto que não há legislação dispondo sobre o

tema na esfera federal e no Estado, entendemos que esse dispositivo pode conferir
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eficácia imediata à aplicação das referidas sanções.

Por  último,  julgamos  que  o  prazo  de  dois  anos  é  razoável  para  que  os

empreendimentos industriais de beneficiamento de mármore, granito e outros tipos de

rochas ornamentais se adequem ao disposto na nova lei. Apesar de a obrigação de

implantação de sistema de beneficiamento a úmido estar em vigor desde setembro de

2009, nos termos da Portaria nº 43, é possível que alguns empresários ainda tenham

que se adequar à coleta dos resíduos industriais em sistemas apropriados nos termos

da proposição em estudo.

Enfim, somos favoráveis à aprovação das medidas em comento, pois entendemos

que a saúde e a segurança no trabalho são condições essenciais para o trabalhador.

Vale ressaltar  que a melhoria de insumos e ferramentas com vistas à redução da

geração de poeira deve vir acompanhada da capacitação dos trabalhadores para a

execução adequada de suas tarefas e da conscientização dos empresários quanto à

importância da implementação dessas modificações.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.171/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  1º – As máquinas e ferramentas utilizadas por empreendimentos industriais

nos processos de corte e acabamento de mármore, granito e outros tipos de rochas

ornamentais deverão ser dotadas de sistema de umidificação que impeça a emissão

de poeira no ambiente interno e externo de trabalho acima dos limites estabelecidos

em regulamento.”.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.205/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.969/2009,  “dispõe  sobre  o

desenvolvimento de política ‘antibullying’ por instituições de ensino e de educação

infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em decorrência de decisão da Presidência desta Casa, foram os Projetos de Lei

nºs 1.634/2011, 1.644/2011 e 1.879/2011 anexados ao projeto de lei em análise, por

guardarem semelhança de conteúdo.

Compete 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 proposta.

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar as instituições de ensino e de educação

infantil,  públicas  ou  privadas,  com  ou  sem  fins  lucrativos,  a  desenvolver  política

“antibullying”.  Para tanto, o projeto traz o conceito de “bullying”,  considerando-o a

prática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, sem

motivação evidente, que um indivíduo ou grupo de indivíduos exerce contra uma ou

mais  pessoas,  com  o  objetivo  de  intimidar,  agredir  fisicamente,  isolar,  humilhar,

causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as

partes  envolvidas.  Tal  conceito,  de  notável  abrangência,  pode  estender-se  para

relações  interpessoais  ocorridas  fora  dos  limites  das  instituições  de  ensino,  em

ambientes os mais variados.

O texto do projeto ainda detalha  as  práticas que constituem “bullying”,  entre as

quais se destacam os atos de ameaçar;  submeter o outro, pela força, a condição

humilhante;  insultar  ou  atribuir  apelidos  vergonhosos  ou  humilhantes  e  enviar

mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou assemelhado, bem

como fazer postagem em “blogs” ou “sites” de conteúdo que resulte no sofrimento

psicológico  de  outrem,  sendo  esta  última  situação  também  conhecida  como

“cyberbullying”.

O projeto de lei prevê, ainda, os objetivos da política “antibullying”: reduzir a prática



1291
____________________________________________________________________________

de violência dentro e fora das instituições de ensino; melhorar o desempenho escolar;

disseminar  conhecimento  sobre  o  fenômeno  “bullying”;  e  identificar,  em  cada

instituição de ensino, a sua incidência e a natureza das suas práticas e capacitar os

docentes e as equipes pedagógicas para o seu diagnóstico. Tais objetivos, portanto,

referem-se  às  diretrizes  de  conduta  a  serem  seguidas  por  órgãos,  entidades  e

pessoas incumbidas de zelar pela aplicação das normas da proposta.

O  termo  “bullying”  tem  origem  inglesa  e  foi  adotado  em  vários  países  para

conceituar comportamentos agressivos e antissociais. Não existe no direito brasileiro

um conceito consolidado para a prática do “bullying”, que é um fenômeno que ganhou

grande  destaque  na  sociedade  contemporânea.  Além  de  seu  conceito  não  estar

definitivamente  delineado,  o  melhor  modo  de  combater  tais  condutas  agressivas

ainda representa, certamente, um grande desafio para as instituições de ensino, para

a família e para a sociedade.

A Constituição da República preceitua, em seu art. 227, que é dever da família, da

sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  absoluta

prioridade, entre outros, o direito à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à

convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Também a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, conhecida como Estatuto da Criança e

do Adolescente – ECA –, estabelece, em seu art. 13, que os casos de suspeita ou

confirmação  de  maus-tratos  contra  criança  e  adolescente  deverão  ser

obrigatoriamente  comunicados  ao  conselho  tutelar  da  respectiva  localidade,  sem

prejuízo de outras providências legais.

Em suma, embora o “bullying” não constitua um tipo penal específico, a sua prática

pode sujeitar o infrator a penalidades socioeducativas previstas no ECA ou a sanções

penais, dependendo da sua idade, bem como a sanções civis, uma vez que o art. 927

do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica

obrigado a repará-lo. Tendo em vista esse dispositivo, é importante ressaltar que as

instituições de ensino privadas ou o Estado podem ser responsabilizados no âmbito

civil por uma conduta indevida ou por omissão nos casos de “bullying” ocorridos em

seus estabelecimentos.
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Assim,  a  implementação  de  uma  política  que  oriente  as  instituições  de  ensino

integrantes do Sistema Estadual de Ensino a desenvolver mecanismos para combater

o “bullying” mostra-se de fundamental importância.

No que concerne aos aspectos jurídicos a serem analisados, é importante observar

que o conteúdo da proposta insere-se no âmbito de competência legislativa estadual

concorrente, na forma do art. 24, incisos IX, VIII e XII, da Constituição da República.

Tais dispositivos  referem-se,  respectivamente,  à educação,  à responsabilidade por

dano ao consumidor,  no caso das escolas privadas,  e à saúde.  Ademais, não se

constata, no caso em questão, vício de iniciativa, já que se trata de diretrizes para

uma política a ser desenvolvida pelo Estado, por meio de suas instituições de ensino.

Todavia, merece o projeto em estudo alguns aperfeiçoamentos.

Primeiramente, é preciso corrigir o art. 1º do projeto, que determina a abrangência

da política. De acordo com tal dispositivo, o desenvolvimento da política é obrigatório

a todas as escolas situadas no Estado, inclusive as de educação infantil. Porém, o

ensino infantil não é responsabilidade do Estado, e, sim, do Município. A propósito,

cabe informar que o Município de Belo Horizonte editou, em junho deste ano, a Lei nº

10.210,  que  contém  medidas  de  prevenção  ao  “bullying”  nas  escolas  da  rede

municipal  de  educação.  Constata-se,  dessa forma,  que a  abrangência  do  projeto

deve-se  ater  às  escolas  públicas  e  privadas  vinculadas  ao  Sistema  Estadual  de

Ensino.

O art. 4º da proposição, de caráter mais efetivo, determina que as instituições de

ensino deverão manter histórico das ocorrências de “bullying” em suas dependências,

devidamente  atualizado,  e  enviá-lo,  periodicamente,  à  Secretaria  Municipal  de

Educação.  No  entanto,  tais  dados  devem  ser  remetidos  ao  órgão  estadual  de

educação, e não à Secretaria de Estado de Educação, uma vez que tal dispositivo

está contido em norma estadual.

O art. 5° permite ao Estado contar com o apoio da s ociedade civil e de pessoas ou

entidades especialistas no tema para a realização de seminários, palestras e debates;

para a orientação aos pais, alunos e professores por meio de cartilhas; e para o uso

de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas experiências

exitosas desenvolvidas em outros países. Tal conteúdo mostra-se desnecessário, já
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que tais possibilidades de ajuste se encontram asseguradas nas Constituições da

República e do Estado.

Ademais,  constata-se  que  o  texto  do  projeto  deve  ser  simplificado,  mantida  a

concepção de se estatuir um conjunto de diretrizes para as instituições de ensino

públicas e privadas, que as oriente no combate à prática do “bullying”. É necessário

destacar que tais diretrizes devem se refletir em medidas efetivas, cuja inobservância

ocasionará  aos  dirigentes,  professores  ou  responsáveis  pela  implementação  das

medidas de combate ao “bullying” a aplicação de sanções de cunho administrativo, a

cargo dos órgãos competentes da administração estadual. Ressalte-se, portanto, que

o projeto de lei não traz sanções para o descumprimento dos seus comandos, o que

constitui uma lacuna a ser preenchida.

A propósito de tais sanções, o intuito não é, nem poderia ser, o de substituir as

sanções penais,  que são matéria de competência privativa da União, e, sim, o de

estabelecer  sanções administrativas,  a fim de que elas  deem condições ao corpo

discente  das  escolas  de  Minas  para  desenvolver,  de  modo  sadio,  suas

potencialidades. Afinal, é papel do Estado, como agente fiscalizador e promotor da

educação,  atuar,  prevenindo e  reprimindo práticas escolares que comprometam o

processo de aprendizagem.

Para sanar os vícios apontados neste parecer, bem como para aperfeiçoar o projeto

de lei quanto aos aspectos de técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao

final redigido. Contudo, vale ressaltar a importância de uma profunda análise a ser

realizada pela comissão de mérito, que, certamente, trará muitas contribuições sobre

o tema, principalmente tendo-se em vista a realização por esta Casa Legislativa do

fórum técnico  “Segurança nas  escolas:  por  uma cultura  de  paz”,  que está  sendo

desenvolvido em várias cidades do Estado.

Quanto aos projetos de lei anexados, manifestamo-nos pela constitucionalidade do

Projeto de Lei nº 1.644/2011, que propõe a instituição de medidas de conscientização,

prevenção  e  combate  ao  “bullying”.  Os  principais  objetivos  de  tal  projeto  estão

resguardados  no Substitutivo nº  1 ao final  apresentado.  Já  os  Projetos  de Lei  nº

1.634/2011 e nº 1.879/2011 contêm vícios jurídicos insanáveis. O primeiro interfere na

estrutura do Poder Executivo, por meio da proposta de criação de órgão. O segundo
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propõe a criação de campanha, medida meramente administrativa, que prescinde de

lei por ser própria do poder de administrar. Em suma, as duas proposições ferem o

princípio da separação de Poderes e não merecem prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.205/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria  a  política  estadual  de  combate  ao  “bullying”  no  âmbito  das  instituições  de

ensino vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criada  a  política  estadual  de  combate  ao  “bullying”,  a  ser

implementada pelas instituições de ensino públicas e privadas vinculadas ao Sistema

Estadual de Ensino, observadas as diretrizes estabelecidas nesta lei.

Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  “bullying”  qualquer  prática  de

violência  física  ou  psicológica,  intencional  e  repetitiva,  exercida  por  um  aluno  ou

grupo de alunos contra outro aluno ou grupo de alunos, no ambiente escolar, com o

objetivo de intimidá-lo, agredi-lo física ou moralmente, humilhá-lo, constrangê-lo ou

isolá-lo, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, por

meio de um dos seguintes atos, entre outros:

I – agressão física;

II – ameaça;

III – destruição proposital de bem alheio;

IV – submissão a condição humilhante;

V – isolamento social;

VI – insulto pessoal;

VII – atitude ameaçadora, intolerante, preconceituosa ou homofóbica;

VIII – comentário pejorativo;

IX  –  utilização  de  recursos  tecnológicos  com o  objetivo  de  provocar  sofrimento

psicológico a outrem, prática conhecida como “cyberbullying”.

Art. 3º – A política estadual de combate ao “bullying” tem como objetivos:

I – reduzir a violência e melhorar o desempenho escolar nas instituições de que
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trata esta lei;

II – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito mútuo;

III – disseminar o conhecimento sobre o “bullying” na sociedade, nas instituições de

ensino  de  que  trata  esta  lei  e  entre  os  responsáveis  legais  pelos  alunos  nelas

matriculados.

Art. 4º – Serão observadas, na implementação da política de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:

I  –  evitar,  sempre  que  possível,  a  punição  dos  agressores,  privilegiando

mecanismos  alternativos,  como  círculos  restaurativos,  que  promovam  sua  efetiva

responsabilização e mudança de comportamento;

II  –  envolver  as  famílias  no  processo  de  identificação,  acompanhamento  e

formulação de soluções concretas dos casos de “bullying”.

Art. 5º – Na implementação da política estadual de combate ao “bullying”, cabe ao

poder público:

I – determinar a incidência e a natureza das práticas de “bullying” nas instituições

de ensino vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino;

II – desenvolver plano para a prevenção e o combate ao “bullying” a ser adotado

pelas instituições de ensino de que trata esta lei;

III  –  estabelecer  medidas  visando  à  capacitação  dos  docentes  e  das  equipes

pedagógicas para o diagnóstico e a prevenção do “bullying” e para a orientação das

vítimas de “bullying”, dos agressores e de seus familiares;

IV – veicular nos meios de comunicação informações sobre o “bullying” e as formas

de combatê-lo.

Art. 6º – Na implementação da política estadual de combate ao “bullying”, cabe às

instituições de ensino públicas e privadas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino:

I  –  estabelecer  medidas  de  prevenção  e  combate  ao  “bullying”  em  suas

dependências, observado o disposto no inciso II do art. 5º desta lei;

II  –  capacitar  os  docentes  e  as  equipes  pedagógicas  para  o  diagnóstico  do

“bullying” e para o desenvolvimento de abordagens de caráter preventivo;

IIII  –  orientar  as  vítimas  de  “bullying”  e  seus  familiares,  oferecendo-lhes  o

necessário apoio técnico e psicológico, para possibilitar a recuperação da autoestima
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das  vítimas  e  a  minimização  dos  eventuais  prejuízos  em  seu  desenvolvimento

escolar;

IV – orientar os agressores e seus familiares, com base em experiências prévias

relacionadas à prática do “bullying” dentro e fora das instituições de que trata esta lei,

de modo a conscientizar os agressores das consequências de seus atos, buscando

seu compromisso de um convívio respeitoso e solidário com seus pares;

V – manter histórico próprio, devidamente atualizado, das ocorrências de “bullying”

em suas dependências.

§ 1º – As ocorrências a que se refere o inciso V deste artigo serão registradas em

relatórios  detalhados,  contendo  as  providências  tomadas  em  cada  caso  e  os

resultados  alcançados,  que  serão  enviados  periodicamente  ao  órgão  estadual

competente.

§ 2º – Com relação à prática do “cyberbullying”, a que se refere o inciso IX do art. 2º

desta lei, as obrigações a que se refere o “caput” restringem-se aos casos que sejam

de notório conhecimento dos responsáveis por sua aplicação.

Art. 7º – As medidas de combate ao “bullying” serão incluídas no regimento de cada

instituição de ensino de que trata esta lei,  o qual preverá as medidas punitivas a

serem aplicadas aos alunos que cometerem “bullying”, observado o art. 4º desta lei,

de acordo com a gravidade do fato ocorrido, entre as quais se incluem:

I – advertência;

II – suspensão;

III – expulsão da instituição de ensino.

§ 1º – Na aplicação das punições previstas no “caput” deste artigo, será observado

o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§ 2º – A punição prevista no inciso III do “caput” deste artigo somente será aplicada

em  casos  extremos,  depois  de  adotadas  todas  as  providências  cabíveis  para

recuperar o aluno que praticar “bullying”.

Art.  8° –  No  caso  das  instituições  de  ensino  privad as,  o  descumprimento  do

disposto  nos  arts.  6º  e  7º  desta  lei  sujeita  os  responsáveis  por  sua aplicação  à

penalidade de multa de 100 a 1.000 Ufemgs (cem a mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais),  a  ser  aplicada de acordo com a gravidade de cada caso,  nos
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termos de regulamento a ser definido pelo órgão estadual competente, sem prejuízo

das sanções penais e civis cabíveis.

Art. 9º – No caso das instituições de ensino públicas, o descumprimento do disposto

nos arts. 6º e 7º desta lei sujeita o agente público responsável por sua aplicação às

penalidades administrativas previstas na legislação que regula sua relação funcional

com a administração pública, nos termos de regulamento a ser definido pelo órgão

estadual competente, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.336/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.515/2010, acrescenta parágrafo ao art. 1º da

Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que isenta beneficiários de terras rurais do

pagamento de emolumentos, na forma que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Em  16/8/2011,  esta  Comissão  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Fundação Rural Mineira – Ruralminas -, a fim de

que se manifestasse sobre a proposição em questão.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende acrescentar parágrafo ao art. 1º da Lei nº 14.313,

de 2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos,
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para incluir, entre eles, os assentados de perímetros irrigados públicos caracterizados

como agricultura familiar.

Ao justificar a proposta, a autora cita, como exemplo de possíveis beneficiários, “os

produtores da etapa 1 do Jaíba, pois muitos, por falta de condições financeiras, não

possuem titulação das terras e, consequentemente, não conseguem crédito rural em

banco”. Portanto, seria justo, segundo a autora, “que esses irrigantes também fiquem

isentos da taxa de escritura da propriedade, além de outras referidas na lei”.

É digno de nota que, em resposta à diligência solicitada, a Fundação Rural Mineira

– Ruralminas – manifestou-se favoravelmente à proposição, observando que “trará

benéficos resultados aos assentados de perímetros irrigados públicos”.

Passamos à análise da proposição.

De acordo  com  o  art.  1º  da  Lei  nº  14.313,  de  2002,  estão  isentos  de  tributos

estaduais, tais como os emolumentos cartoriais incidentes sobre os atos relativos ao

registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais, os beneficiários de terras

rurais  obtidas  por  meio  de  programa  de  reforma  agrária  ou  de  assentamento

promovido por órgão ou entidade da União ou do Estado ou por meio da concessão a

que se refere o inciso II do § 3º do art. 247 da Constituição do Estado.

Percebe-se  que,  além  dos  beneficiários  de  terras  rurais  obtidas  por  meio  de

programa de  reforma  agrária,  também  estão  incluídos  no  rol  de  isentos  aqueles

beneficiários de assentamentos promovidos por órgão ou entidade do Estado, o que

abrange  os  assentados  de  perímetros  irrigados  públicos  caracterizados  como

agricultura familiar.

Por  essa razão,  a proposição não estabelece nova hipótese de isenção,  o que

representaria ofensa à Lei Complementar nº 101, de 2000. A finalidade da medida é

apenas explicitar  que a isenção já prevista em lei aplicar-se-á aos assentados de

perímetros irrigados públicos caracterizados como agricultura familiar.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.336/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, fruto do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.382/2009,  “dispõe  sobre  a  proibição  de

estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes e dá outras providências”.

Foi anexado à proposição em análise o Projeto de Lei nº 1.488/2011, que “proíbe os

estabelecimentos  comerciais  de  vender,  servir  e  fornecer  bebidas  alcoólicas  a

menores de dezoito anos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 proíbe  os  estabelecimentos  comerciais  de  vender,

servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

De  acordo  com  o  projeto,  o  descumprimento  da  norma  sujeita  o  infrator  às

penalidades  de advertência;  multa  de  500 Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas

Gerais – Ufemgs –, dobrada a cada reincidência; suspensão da venda de bebidas

alcoólicas por 15 dias; cassação da permissão para a venda de bebidas alcoólicas;

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes. No último caso, o órgão de

proteção à criança e ao adolescente notificaria a Secretaria de Estado de Fazenda

para a aplicação da sanção. Além disso, a reativação da inscrição estadual somente

poderia ser solicitada após o prazo mínimo de seis meses. Em caso de dúvida, o

comerciante  exigiria  a  comprovação  da  idade  do  consumidor,  mediante  a

apresentação de documentação hábil.

Em sua justificação, o autor aduz que se faz necessária a criação de novas sanções

para coibir a prática da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, em
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vista dos malefícios que o álcool causa à saúde. Com efeito, os adolescentes estão

especialmente vulneráveis ao consumo de bebidas alcóolicas em razão não apenas

de  estarem  em  processo  de  formação,  mas  também  por  estarem  intensamente

expostos  à  divulgação  de  propagandas  do  produto,  que  não  raramente  estão

associadas a imagens que remetem a saúde, vigor e sensualidade.

Vale destacar que, na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

3.382/2009,  de  idêntico  teor,  tendo  recebido  parecer  pela  constitucionalidade,

mediante a apresentação de substitutivo. Como não houve mudanças constitucionais

posteriores, ratificamos o posicionamento jurídico adotada naquela ocasião.

“No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado.  Também não encontramos impedimento no que se

refere à competência material do Estado para legislar sobre a matéria, na medida em

que é da competência do Estado, no âmbito da legislação concorrente, legislar sobre

proteção  à  infância  e  à  juventude  (Carta  Federal,  art.  24,  XV)  bem  como sobre

proteção e defesa da saúde (art. 24, XII).

O tema em análise, sem dúvida, é de vital importância para a sociedade, tanto que,

à venda de bebidas alcoólicas a menores, foi atribuída sanção de natureza penal, não

só no art. 63 da Lei de Contravenções Penais, mas também no art. 243 do Estatuto

da  Criança e  do  Adolescente.  Diante  da  aparente  existência  de  duas  tipificações

diversas para a conduta, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça

tem considerado que venda de bebida alcoólica a menor de 18 anos é conduta que

caracteriza  contravenção  penal.  A  esse  respeito,  veja-se  o  RHC  nº  19.661/MS,

julgado em 22/8/2006, e o REsp nº 942.288/RS, julgado em 28/2/2008.

Portanto,  na  jurisprudência  brasileira,  prevalece  o  entendimento  que  atribui  a

sanção mais branda para a infração. Todavia, independentemente da sanção penal

atribuída, importa ressaltar que ela não tem sido capaz de inibir a venda ilegal de

bebidas  alcoólicas  a  menores.  Por  essa razão,  a  criação de sanção de natureza

pecuniária  pode  ser  uma  alternativa  mais  eficiente  para  inibir  a  venda  ilegal  do

produto.
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Contudo, ao se pensar nas possibilidades de sanção, não se pode negligenciar o

fato de que a cassação da licença do estabelecimento comercial  equivale à pena

capital para o comércio e implica uma série de efeitos negativos para a economia, em

especial para o mercado de trabalho e o consumo, os quais precisam ser sopesados,

sob pena de se fomentar o comércio clandestino. Nesse sentido, parece-nos que as

penas  de advertência  e  multa,  dobrada a  cada reincidência,  são suficientes  para

desestimular  a  prática  ilícita.  Essa  conclusão  parte  do  raciocínio  de  que  o

fundamental não é ampliar o número de sanções, mas tornar efetivas as já existentes.

Vale dizer: não adianta ampliar as sanções sem ampliar a fiscalização sobre elas. No

caso em exame, valeria a pena introduzir a sanção de advertência e a pecuniária,

mas tão somente estas. Pensamos, ainda, que o valor da multa deve conter uma

gradação,  de  forma  que  seja  suficiente  para  prevenir  o  ilícito,  de  acordo  com  a

gravidade da infração e o porte do estabelecimento.

Concluindo, ressaltamos que crianças e adolescentes são considerados pessoas

em desenvolvimento que merecem toda a proteção não só da família, mas também

da  sociedade  e  do  Estado,  com  prioridade  absoluta,  nos  termos  do  art.  227  da

Constituição Federal e do art.  4º da Lei nº 8.069, de 1990. Todavia, a proteção a

crianças  e  adolescentes  deve harmonizar-se  com as  exigências  de  proteção  dos

valores  sociais  do  trabalho  e  da  livre  iniciativa,  um  dos  fundamentos  centrais  da

República brasileira, nos termos do art. 1º da Constituição de 1988.

Em razão de tudo o que foi dito,  entendemos ser pertinente a apresentação do

Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, o qual encampa as preocupações contidas na

justificação  do  projeto.”  Ressalte-se  que,  para  a  elaboração  deste  parecer,  nos

valemos de sugestões contidas no Projeto de Lei nº 1.492/2011, anexado ao projeto

de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.364/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe  os  estabelecimentos  comerciais  de  vender,  servir  e  fornecer  bebidas

alcoólicas a menores de dezoito anos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  proibidos  de  vender,  servir  e

fornecer bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.

Parágrafo  único  –  Em  caso  de dúvida,  o  comerciante  exigirá  do  consumidor  a

apresentação de documento de identidade válido em todo o território nacional.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de 500 a 1.500 Ufemgs (quinhentas a mil e quinhentas Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), de acordo com a gravidade da infração e o porte do

estabelecimento, dobrada a cada reincidência.

Art. 3º – Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 2º serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

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

Sala das 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 1.537/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, a proposição em epígrafe dispõe sobre

as  exigências  para  a  revalidação de  títulos  obtidos  em  instituições  de  ensino  do

Mercosul no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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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A proposição sob comento veda aos órgãos e às entidades da administrações direta

e  indireta  do  Estado  estipular  a  exigência  de  revalidação  de  títulos  obtidos  em

instituições de ensino superior dos países membros do Mercosul. Essa vedação se

aplica à concessão de progressão funcional por titulação, gratificação por titulação e

concessão de benefícios legais decorrentes da obtenção dessa titulação.

O projeto torna nula de pleno direito a exigência de revalidação que possa causar

prejuízo aos detentores de títulos obtidos em instituição dos países do Mercosul, em

face dos equivalentes obtidos no Brasil, uma vez que tal tratamento dispensado aos

servidores pode configurar óbice ao exercício da docência, pesquisa ou seleção para

ingresso na carreira no âmbito da administração pública direta e indireta. Ademais,

estabelece prazo de 90 dias para a regulamentação da matéria pelo Executivo.

A preocupação básica do projeto é assegurar a evolução funcional dos servidores

públicos  que  realizarem  cursos  de  graduação  ou  pós-graduação  em  países  do

Mercosul,  razão  pela  qual  a  proposição  veda  a  exigência  de  revalidação  de tais

diplomas como requisição à obtenção das vantagens pecuniárias.

À primeira vista, parece que o projeto versa sobre matéria de competência privativa

da  União,  o  que  não  é  verdade,  pois  a  proposição  não  estabelece  requisitos  e

condições para a revalidação de diplomas obtidos no exterior, e sim a proibição de

exigir  a  revalidação  para  a  evolução  funcional  dos  servidores  estaduais.  Os

pressupostos para a revalidação de diploma estão previstos na Lei Federal nº 9.294,

de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e na Resolução CNE/CES

nº 1, de 2002, que estabelece normas para a revalidação de diplomas de graduação

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

Os Estados gozam, pois, de competência para tratar das matérias não reservadas

ao domínio federal  ou municipal,  nos termos do art.  25,  § 1º,  da Constituição da

República, que reserva aos Estados “as competências que não lhes sejam vedadas

por  esta  Constituição”.  É  a  chamada competência  residual,  que abarca  todas  as

matérias que não se encartem na competência da União e dos Municípios. Nessa

linha  de  raciocínio,  pode-se  verificar  que  o  Estado  desfruta  da  prerrogativa

constitucional  para  a  disciplina  do  assunto,  no  exercício  de  sua  autonomia

administrativa.



1304
____________________________________________________________________________

Entretanto, a proposição contém vários equívocos jurídicos. O primeiro consta no

art. 1º, que menciona as fundações públicas como se elas não fossem entidades da

administração indireta, o que não procede, pois todas as entidades fundacionais são

espécies do gênero autarquia e estão inseridas na administração descentralizada,

juntamente com as empresas públicas e sociedades de economia mista. O segundo

equívoco consta  no art.  4º  do projeto,  que trata da nulidade de pleno direito  das

exigências  de  revalidação  que  possam  causar  prejuízo  aos  detentores  de  títulos

obtidos em instituição dos países membros do Mercosul.  A rigor,  não se trata de

nulidade de pleno direito, razão pela qual o dispositivo deve ser extirpado do texto.

O  terceiro  equívoco  reside  no  art.  5º  do  projeto,  que  fixa  prazo  para  a

regulamentação da  lei  pelo  Poder  Executivo,  disposição que nada  acrescenta  ao

mundo jurídico, uma vez que a prerrogativa para a regulamentação das leis já está

prevista, de forma explícita, no art. 84, IV, da Lei Maior, e no art. 90, VII, da Carta

mineira, os quais asseguram aos Chefes do Poder Executivo a competência privativa

para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Isso demonstra

que  o  poder  regulamentar  do  Governador  do  Estado  tem  fundamento  direto  na

Constituição,  podendo  ser  exercido  a  qualquer  tempo,  independentemente  de

previsão  em  norma  infraconstitucional.  O  objetivo  principal  do  regulamento  é  a

pormenorização da lei para facilitar a sua aplicação uniforme pelos órgãos executivos.

Em face desse equívoco, o dispositivo também deve ser excluído do projeto.

No escopo de corrigir esses vícios de natureza jurídica, propomos, na conclusão

deste parecer,  o Substitutivo nº 1, que estende a aplicação da norma aos demais

Poderes do Estado e ao Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.537/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre as exigências para a revalidação de títulos obtidos em instituições de

ensino do Mercosul no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica vedado aos órgãos e entidades da administração direta e indireta de

qualquer dos Poderes do Estado e do Tribunal de Contas exigir  a  revalidação de

títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do Mercosul.

Art. 2º – Aplica-se a vedação do art. 1º desta lei nos seguintes casos:

I – concessão de progressão ou promoção funcional por titulação;

II – gratificação pela titulação;

III – concessão de benefícios legais decorrentes da obtenção da titulação.

Parágrafo único – Os editais  de  concurso público  para seleção de docentes ou

pesquisadores não conterão exigências que possam ferir o disposto nesta lei.

Art.  3º  – Esta lei  não se aplica aos títulos  obtidos no exterior  em instituição de

ensino localizada fora do território dos países membros do Mercosul.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.547/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a inclusão na grade curricular da Secretaria Estadual de Educação do conteúdo

Qualidade de Vida  com Amor Exigente e que ele  passe a constar nas propostas

pedagógicas das escolas da Rede Estadual de Ensino”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quantos  aos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise determina que a Secretaria de Estado de Educação inclua,

nas propostas pedagógicas da Rede Estadual de Ensino, o conteúdo “qualidade de

vida  com  amor  exigente”.  Para  tanto,  prevê  que  os  estabelecimentos  escolares

deverão promover a recuperação dos alunos de menor rendimento e articular-se com
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as famílias e a comunidade na busca de processos de integração social.

Estabelece, também, a proposição os objetivos fundamentais da qualidade de vida

com amor  exigente,  além de estabelecer  algumas determinações à  Secretaria  de

Estado de Educação.

Primeiramente, é preciso ressaltar  que o projeto não é totalmente claro em seu

objetivo. Não especifica, por exemplo, em qual nível de ensino o conteúdo curricular

pretendido  deverá  ser  ministrado,  nem  se  a  determinação  aplica-se  somente  às

escolas públicas ou também às privadas. A falta de precisão do texto do projeto nos

leva ao entendimento de que a obrigação se aplica a todos os níveis de ensino e às

instituições públicas e privadas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino.

Registre-se, ainda, que os princípios estabelecidos no projeto ferem a autonomia

das instituições de ensino preconizada como um dos objetivos da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – LDB, Lei Federal nº 9.394, de 1996.

No que toca à competência para disciplinar a matéria, é preciso destacar que, no

que se refere às leis educacionais, cabe à União, nos termos do art. 22, inciso XXIV,

da Constituição Federal, instituir as diretrizes e bases da educação nacional, cabendo

ao Estado-membro 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.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico no currículo das escolas
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da rede púbica de ensino 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.

Registre-se, ainda, que 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  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.

Registramos,  ainda,  que,  no Estado de Mato Grosso,  tramita projeto de lei  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  incluir,  como proposta  curricular,  o  Programa Amor

Exigente na busca da qualidade de vida e prevenção ao uso de drogas na grade

pedagógica das escolas da rede estadual de ensino.

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  e  na

possibilidade de a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte

flexível do currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isso, impraticável.

Vislumbramos  ainda  alguns  vícios  jurídicos  na  proposição,  entre  os  quais  se

incluem a  determinação de que a Secretaria  de  Estado de Educação  promova a

formação dos professores em “Qualidade de Vida com Amor Exigente”, sendo essa a

condição  básica  para  o  início  da  inclusão  do  referido  conteúdo  nos  currículos

escolares. Tal norma, eivada de vício de iniciativa, fere o princípio da separação de

Poderes, uma vez que o treinamento dos professores é matéria administrativa de

competência do Poder Executivo.

O projeto estabelece, ainda, dispositivos desnecessários, como os que estabelecem

prazo para a regulamentação da lei, bem como o que determina que as despesas

decorrentes da aplicação da norma correrão por conta de dotações orçamentárias

próprias.

Para sanar os vícios jurídicos apontados, propomos a supressão de determinados

dispositivos  do  projeto  que  apresentam  vícios  formais  de  inconstitucionalidade.

Propomos,  também,  o  aprimoramento  de  outros  dispositivos  da  proposição  que
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julgamos necessário.  Tais  alterações estão consubstanciadas no Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.547/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular das instituições de ensino públicas e

particulares  vinculadas  ao  Sistema  Estadual  de  Ensino  de  conteúdo  relativo  à

qualidade de vida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica incluído no currículo escolar das in stituições de ensinos fundamental e

médio vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino conteúdo relativo à qualidade de

vida.

Parágrafo  único  –  O  conteúdo  escolar  previsto  no  “caput”  deste  artigo  será

contextualizado em cada realidade escolar.

Art. 2° – O conteúdo escolar qualidade de vida tem como objetivos fundamentais:

I – valorizar a família e suas raízes culturais;

II – incentivar as crianças a respeitar o outro na sua individualidade;

III – estimular a criança a reconhecer as limitações do ser humano, as pessoais e

as financeiras, e a lidar bem com as frustrações;

IV – fazer com que o aluno aprenda a lidar com seus valores, falhas e perdas.

Art. 3° – As instituições de ensino de que trata es ta lei criarão, em articulação com

as famílias e a comunidade, processos de integração à sociedade, nos termos dos

incisos V e VI do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.737/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De  autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  a  proposição  em  epígrafe  institui  o

Programa Psiquiatria em Movimento no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do  mencionado

Regimento.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento institui, no âmbito estadual, o Programa Psiquiatria em

Movimento,  no  escopo  de  proporcionar  a  atividade  física  nos  hospitais  de

atendimento psiquiátrico e melhorar a eficácia no tratamento, de modo a contribuir

para  a  reinserção  social  das  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais.  Tal

programa deverá observar as diretrizes da Lei Federal nº 10.216, de 2001, que dispõe

sobre  a  proteção e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais  e

redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

O projeto estabelece que o mencionado programa será composto por profissionais

de educação física e de saúde mental, os quais atuarão de forma multidisciplinar. O

treinamento desses profissionais será ministrado por especialistas da área mediante

aulas  teóricas  e  práticas  e,  por  ocasião  do  término  do  treinamento,  receberão

certificados de conclusão.

Não obstante a preocupação do autor com a situação das vítimas de transtorno

mental, o projeto contém vício insanável de constitucionalidade, uma vez que trata de

medidas  de  caráter  eminentemente  administrativo,  conforme  demonstraremos  ao

longo desta fundamentação.

No  Estado  Democrático  de  Direito,  cada  Poder  tem  sua  função  típica  que  o

identifica.  Assim,  cabe ao  Legislativo  a  elaboração das normas  jurídicas  gerais  e

impessoais  que regulam a vida social  ou que organizam a administração pública,

além  da  função  fiscalizadora,  exercida  com  o  auxílio  do  Tribunal  de  Contas.  Ao
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Executivo compete editar os atos concretos de aplicação da lei, independentemente

de  provocação  do  interessado,  fenômeno  que  se  relaciona  com  o  processo  de

realização  do  Direito.  Nas  palavras  do  saudoso  Ministro  Seabra  Fagundes,

“administrar  é  aplicar  a  lei  de  ofício”.  A função  jurisdicional  também  consiste  na

aplicação  da  lei  ao  caso concreto,  embora  esteja  condicionada à  provocação  do

interessado, visto que o Judiciário é um órgão estático e só age quando acionado

pela parte dotada de legitimidade para tanto.

Portanto,  a  lei,  que  é  o  ato  típico  do  Poder  Legislativo,  tem  como  atributos

elementares  a  generalidade,  a  abstração  e  a  novidade  que  introduz  no  mundo

jurídico.  A função  legislativa  é,  pois,  uma  atividade  preordenada  à  produção  do

Direito, mediante a elaboração de leis gerais e abstratas, as quais serão aplicadas

pelo  Executivo,  que as  transforma em  ato  individual  e  concreto.  No exercício  da

função administrativa, que lhe é típica, o Executivo edita uma pluralidade de atos

administrativos,  contratos  e convênios,  todos voltados para a aplicação da lei,  de

modo que a  validade desses atos  depende de sua conformação  com as  normas

legais vigentes. No contexto das ações e procedimentos realizados pelo Executivo

para  a  satisfação  do  interesse  público,  pode-se  mencionar  os  programas  e  as

campanhas  educativas,  normalmente  veiculadas  por  decreto  do  Governador  do

Estado.  Nessa  linha  de  raciocínio,  quando  o  Executivo  implementa  determinado

programa,  ele  o  faz por  meio  de  ato  administrativo  normativo,  no  escopo de dar

densidade normativa a preceitos legais preexistentes. Isso significa dizer que a lei

não é o instrumento hábil à instituição de programa, pois este nada mais é que uma

ação executiva específica.

Ao  propor  a  criação  de  programa,  o  projeto  em  análise  invade  a  esfera  de

competência do Governador do Estado para o tratamento da matéria, uma vez que

esta  se  relaciona com a  atividade  do Poder  Executivo.  Nesse ponto,  é  oportuno

ressaltar que o Supremo Tribunal Federal – STF –, no julgamento da ADI 2.730/SC,

declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos da Lei nº 12.385, de 2002, do

Estado de Santa  Catarina,  a  qual  institui  o  Programa de  Assistência  às  Pessoas

Portadoras da Doença Celíaca e adota outras providências. Em outra oportunidade, o

mencionado Tribunal, ao julgar Questão de Ordem ADI 224, entendeu que a criação
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de  programa  por  meio  de  lei  só  seria  admissível  nas  hipóteses  previstas  na

Constituição, o que não é o caso. Isso demonstra que programas e campanhas são

ações de cunho administrativo, das quais muitas estão previstas no Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  –  PPAG  –,  cabendo  ao  Poder  administrador  tomar  as

medidas necessárias à sua efetiva implementação.

Finalmente,  esclareça-se  que  esta  Comissão,  em  diversas  ocasiões,  vem  se

manifestando  contrariamente  a  proposições  dessa natureza,  sob  o  argumento  de

usurparem atribuições  típicas do  Poder  Executivo,  o  que não se  coaduna com o

clássico princípio da separação de Poderes, de longa tradição no Direito brasileiro.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.737/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.905/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Elismar Prado e da Deputada Liza

Prado,  “dispõe  sobre  campanha  permanente  de  divulgação  da  Tarifa  Social  de

Energia Elétrica no Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, cabendo a esta Comissão a análise do

projeto quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende instituir mecanismos para a permanente divulgação

da  existência  de  descontos  na  tarifa  de  energia  elétrica  para  os  consumidores

classificados como Residenciais Baixa Renda.

Segundo  consta  no  projeto,  as  distribuidoras  de  energia  elétrica  deverão,
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permanentemente,  inserir  mensagens  de  cunho  educativo  na  fatura  do  serviço  e

utilizar  equipes  treinadas para prestar  informações no Serviço de  Atendimento ao

Consumidor - Sac - e em toda mídia (televisiva, radiofônica, impressa e eletrônica),

para fazer chegar aos consumidores inscritos no Cadastro Único previsto pela Lei

Federal  nº  12.212,  de  20/1/2010,  a  informação  relativa  à  possibilidade  de  tarifa

subsidiada.

Ao  mesmo  tempo,  a  proposta  detalha  o  conteúdo  da  mensagem  publicitária,

prevendo, para a concessionária que descumprir  os comandos da norma, punição

que  importará  no  pagamento  de  um  valor  igual  ao  dobro  do  que  o  consumidor

beneficiado pela tarifa Baixa Renda tiver pago em excesso.

Constata-se  que  a  proposta  está  compatível  com  as  normas  de  natureza

constitucional e legal que versam sobre a matéria. Com efeito, insere-se na órbita de

competência  do  Estado  membro  a  prerrogativa  para  legislar  sobre  produção  e

consumo  e  sobre  proteção  ao  consumidor,  conforme  previsto  no  art.  24  da

Constituição da República.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, contido na Lei nº 8.078, de 11/9/90,

por sua vez, erigiu à categoria de princípio o direito à informação, que deve permear

todas as relações de consumo.

Essas são as razões que nos levam a concluir pela normal tramitação da proposta

em análise, que vai ao encontro dos interesses dos consumidores de energia elétrica

que  têm menores  possibilidades  de  acesso à  informação,  notadamente  para  que

possam reivindicar os seus legítimos direitos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.905/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Bosco – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.165/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  da  Deputada  Liza  Prado,  dispõe  sobre  a  proibição,
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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.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 7/7/2011,  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 proposta em análise pretende proibir 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.

Segunda  a  autora  do  projeto,  o  bisfenol-A-BPA é  um  composto  utilizado  na

fabricação do policarbonato, largamente utilizado como embalagem de alimentos e

também na fabricação de mamadeiras, copos infantis, materiais médicos e dentários,

entre outros.

Ao propor sua vedação no comércio, a autora da matéria explica que o bisfenol-A-

BPA pode desprender-se das embalagens e produtos e ser ingerido em prejuízo da

saúde dos consumidores.

Propostas de conteúdo similar  têm tramitado por diversas Casas Legislativas do

País, inclusive na Câmara dos Deputados, em face da suspeita de que o mencionado

composto químico pode ser nocivo à saúde das pessoas.

Não é demais lembrar que as questões relativas à conveniência e oportunidade da

retirada do produto do mercado serão avaliadas pela Comissão de Saúde, à qual o

projeto foi também distribuído, e que esta Comissão se atém às questões de ordem

jurídica, constitucional e legal que envolvem a matéria.

O projeto de lei, nos moldes em que foi redigido, depara com óbices de natureza

constitucional, devendo ser reformulado para que possa seguir sua tramitação.

Com efeito, não se insere no espectro de competências da Assembleia Legislativa a

possibilidade da edição de norma jurídica proibindo a importação ou comercialização

de qualquer produto. Esta, a propósito, é uma prerrogativa privativa da União, nos

termos do art. 22, I e VIII, da Constituição da República.
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Por outro lado, não há nenhuma vedação a que se instaure o processo legislativo

por  iniciativa  parlamentar,  incluindo-se  no  rol  de  prerrogativas  desta  Casa  a

possibilidade de editar normas relativas à saúde e à proteção do consumidor.

Neste  caso,  compete  à União  a edição das normas gerais,  o  que não exclui  a

competência  suplementar  dos  Estados  em  face do  art.  24,  §  2º,  da  Constituição

Federal.

O  Substitutivo  nº  1,  a  seguir  redigido,  procura  adequar  o  projeto  à  técnica

legislativa,  além  de  retirar  da  proposta  as  questões  que  pudessem  torná-la

incompatível com as normas constitucionais aplicáveis à espécie.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.165/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe o uso, no Estado, de produto, material  ou artefato que contenha em sua

composição o bisfenol-A-BPA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida, no Estado, a utilização de produto, material ou artefato que

contenha em sua composição o bisfenol-A-BPA.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Bosco –

Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim”.

Publicada no "Diário  do Legislativo" de 6/8/2011,  foi  a  proposição distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa instituir o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal

Mineira – Fecifim –, com o objetivo de dar suporte financeiro aos projetos e ações

vinculados ao Programa Minas Legal.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual, conforme o disposto no inciso I  do art.  24 da Constituição da

República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro.

No que toca ao Programa Minas Legal, cumpre trazer à baila o disposto no art. 3º, I,

“c”, da Lei nº 12.984, de 1998. O referido dispositivo prevê que o Sistema Estadual de

Finanças tem por objetivos, nas áreas de tributação e administração tributária, entre

outros, desenvolver a consciência sobre o significado social do tributo.

Por sua vez, o Decreto nº 45.669, de 2011, que regulamentou o referido dispositivo,

dispõe que o Programa Minas Legal tem por objetivo a identificação e implementação

de  iniciativas  que  favoreçam  a  conscientização  da  população  sobre  a  função

socioeconômica  dos  tributos  e  direitos  do  consumidor,  a  proteção  das  receitas

públicas, o controle da gestão dos gastos públicos e a valorização e o incentivo à

ação  cidadã,  promovendo  a  convergência  de  esforços  entre  o  Governo  e  a

sociedade.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça a proposição de tramitar nesta Casa.

Feitas essas ponderações, cumpre-nos proceder à análise da proposição tendo em

vista as normas postas pela Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

O art. 1º do projeto, além de estabelecer o objetivo do Fundo, dispõe em seu § 1º

que ele exercerá função programática, o que se encontra de acordo com o art. 3º, I,

da Lei Complementar nº 91, de 2006.
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Além disso, o § 1º estabelece que podem ser beneficiários do Fundo aqueles que

concorram  à  premiação  pela  exigência  de  documentos  fiscais,  mediante  sorteios

públicos. A referida premiação está prevista no decreto mencionado anteriormente,

que dispõe em seu art. 2º, II, que para a implementação do Programa Minas Legal,

serão propostas e elaboradas políticas e ações destinadas a incentivar e premiar a

exigência de documentos fiscais, mediante sorteios públicos de prêmios.

No entanto, a Lei Complementar nº 91, de 2006, estabelece em seu art. 4º, VI, que

a  lei  de  instituição  do  Fundo  estabelecerá  a  indicação  de  seus  beneficiários.

Entendemos que a menção no texto da lei  a  possíveis  beneficiários  não supre a

exigência contida na lei complementar, uma vez que não é possível identificar quais

serão todos os beneficiários dos recursos do Fundo.  Dessa forma, propomos, por

emenda ao final redigida, a alteração do art. 1º, de forma que haja previsão expressa

dos beneficiários do Fundo.

O § 2º do artigo dispõe que os projetos e ações a serem financiados com recursos

do Fundo serão aprovados em atos do Poder Executivo, que definirão seus requisitos

e condições operacionais. Sobre esse aspecto, ressaltamos que a lei complementar

dos fundos estabelece no art. 4º, II, que cabe à lei de instituição do fundo estabelecer

sua a forma de operação, incluindo os requisitos para a liberação de recursos. Assim,

o referido parágrafo não pode prosperar da forma proposta, uma vez que delega ao

Poder Executivo a fixação de parâmetros que devem estar fixados em lei.

Assim, por meio de emenda apresentada ao final, cuidamos de inserir a previsão de

tais requisitos no bojo do projeto.

O § 3º, por sua vez, determina que o Fundo terá o prazo de duração de 20 anos,

podendo ser prorrogado conforme disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº

91, de 2006. O parágrafo citado dispõe que, ao término do período de vigência do

Fundo, o Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar seu período de

vigência ou o prazo para a realização de operação de despesa uma única vez, pelo

período máximo de quatro anos.

Já o art. 2º da proposição trata das receitas que compõem o Fundo, o que atende

ao disposto no art. 4º, IV, da Lei Complementar nº 91, que dispõe que a lei de criação

do fundo deverá prever  a origem dos recursos que o  compõem. O §2º do artigo
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reproduz o conteúdo do parágrafo único do art. 13 da lei geral dos fundos.

O art. 3º dispõe que os recursos do Fundo serão transferidos ao Tesouro Estadual

para  pagamento  de  serviço  e  amortização  da  dívida  de  operação  de  crédito

contratada  pelo  Estado e  destinada ao Fundo,  o  que,  conforme dispõe o  próprio

artigo, está autorizado pela alínea “a” do inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº

91, de 2006.

O art. 4º veda a utilização de recursos do Fecifim para remuneração de pessoal e

pagamento de encargos sociais. Trata-se de uma opção do autor, uma vez que, nos

termos  do art.  5º,  III,  da  Lei  Complementar  nº  91,  o  fundo que exerce  a  função

programática pode utilizar recursos para os fins mencionados.

O art. 5º estabelece que os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado, o que se encontra de acordo com o art. 16 da lei geral dos fundos,

que determina que a lei de instituição do fundo estabelecerá os parâmetros aplicáveis

aos demonstrativos financeiros e os critérios de prestação de contas.

O art. 6º cuida do grupo coordenador do Fecifim, estabelecendo suas competências

e sua composição, o que está de acordo com os arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº

91, de 2006.

O  art.  7º  elege  o  gestor  e  o  agente  financeiro  do  Fundo,  estabelecendo  suas

competências, o que está de acordo com os arts. 7º e 8º da lei geral dos fundos.

Observamos que o Fundo não conta com um agente executor, o que está de acordo

com o inciso II do § 4º do art. 6º da lei complementar.

O art. 8º dispõe que, no caso de extinção do Fundo, seu patrimônio reverterá ao

Tesouro Estadual, o que está de acordo com o art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº

91.

Por fim, o art. 9º dispõe que a participação, efetiva ou eventual, nas reuniões que

tenham por pauta matéria relativa ao Fundo será considerada, para todos os fins,

serviço público relevante, vedada qualquer remuneração por comparecimento, o que

não encontra óbice de natureza legal ou constitucional.

Observamos  que,  além  de  sanar  os  vícios  apontados  acima,  as  emendas

apresentadas ao final promovem a adequação da proposição à técnica legislativa,
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além de corrigir erro material na remissão legislativa presente no “caput” do art. 6º.

Salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição se dará no âmbito

da comissão de mérito competente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei  nº  2.266/2011 com as Emendas nºs  1 a  3,  a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim –,

com  o  objetivo  de  dar  suporte  financeiro  aos  projetos  e  ações  vinculados  ao

Programa Minas Legal.

§ 1º – O Fundo terá função programática, conforme dispõe o inciso I do art. 3º da

Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º – São beneficiários do Fundo os destinatários de projetos e ações vinculados

ao  Programa  Minas  Legal,  incluindo  os  contemplados  em  sorteios  públicos  de

prêmios destinados a incentivar a exigência de documentos fiscais.

§ 3º – Os recursos do Fundo serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas no Programa Minas Legal.

§ 4º – A forma de operação do Fundo, incluindo os requisitos para liberação de

recursos, será definida pelo gestor do Programa Minas Legal, conforme dispuser o

regulamento.

§ 5º  – Os projetos e ações a serem financiados com recursos do Fundo serão

definidos em atos do Poder Executivo.

§ 6º  – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado, conforme o disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91, de

2006.”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se o termo “receitas” no “caput” do art. 2º pelo termo “recursos”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 6º e ao seu § 3º a seguinte redação:
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“Art. 6º – O grupo coordenador do Fundo, com a competência prevista no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será integrado por representantes de

órgãos do Estado e da sociedade civil, na forma seguinte:

(...)

§  3º  –  A  presidência  do  grupo  coordenador  do  Fundo  será  exercida  pelo

representante da SEF.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Luiz Henrique - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.512/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde – Aprucave

–, com sede no Município de Cana Verde, 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 1.512/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde –

Aprucave –, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Cana Verde – Aprucave –, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.571/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.571/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara
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de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores e Amigos da Natureza,

com sede no Município  de Mateus Leme, 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 1.571/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores e Amigos da

Natureza, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores

Amadores e Amigos da Natureza, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.581/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.581/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos(as)  Agricultores(as)  Familiares

Feirantes de Veredinha - Afave -, 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 1.581/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos(as)  Agricultores(as)  Familiares

Feirantes de Veredinha - Afave -, com sede no Município de Veredinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos(as) Agricultores(as)

Familiares Feirantes de Veredinha - Afave -, com sede no Município de Veredinha.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.682/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.682/2011,  de autoria  do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Horticultores do Município de Itatiaiuçu,

com sede no Município de Itatiaiuçu, 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 1.682/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Horticultores  do  Município  de

Itatiaiuçu, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Horticultores  do

Município de Itatiaiuçu, com sede no Município de Itatiaiuçu.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.708/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.708/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Criadores  e  Admiradores  de  Cavalo  do

Município de Caeté e Região, com sede no Município de Caeté, foi  aprovado em

turno único, na forma original.
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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 1.708/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores e Admiradores de Cavalo

do Município de Caeté e Região, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Criadores  e

Admiradores de Cavalo do Município de Caeté e Região, com sede no Município de

Caeté.

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

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.936/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.936/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Cooperação  Agrícola  Assentamento

Liberdade – Acoal  –,  com sede no Município de Periquito,  foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 1.936/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Cooperação Agrícola Assentamento

Liberdade – Acoal –, com sede no Município de Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cooperação Agrícola
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Assentamento Liberdade – Acoal –, com sede no Município de Periquito.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 514/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão de  Defesa do Consumidor  e  do

Contribuinte  requer  à  Presidência  da  Assembleia seja  encaminhado à Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig - “pedido de informações sobre as estatísticas de

acidentes com a rede elétrica ocorridos no Estado nos últimos cinco anos e sobre

outras questões que menciona”.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise resultou da preocupação despertada, na sociedade civil e

entre autoridades públicas, pelo desastre ocorrido no Município de Bandeira do Sul,

em 27/2/2011, que provocou a morte de 16 pessoas e ferimentos em cerca de 50.

Inicialmente, divulgou-se a versão de que o acidente teria sido motivado por um trio

elétrico que passava no local e por serpentinas metálicas atiradas por foliões sobre a

rede.  Diante  do  clamor  popular,  o  tema  aflorou  na  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte, que o discutiu e pediu providências a órgãos estatais a

respeito.

O debate se impôs, também, à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

que visitou o local em 4/3/2011, ouvindo denúncias sobre a situação precária da rede

elétrica,  apontada  como  a  principal  causa  da  tragédia,  e  depois  realizou  novas

discussões,  com  vários  desdobramentos.  Por  fim,  reuniram-se  conjuntamente  as

Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  que

avaliaram em audiência pública as condições da fiação, propuseram melhorias nos

equipamentos utilizados e solicitaram a indenização das vítimas ou de suas famílias.



1324
____________________________________________________________________________

Nesse quadro, o requerimento que originou a proposição em tela foi aprovado na 3a

Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em

8/4/2011. Essa Comissão, entendendo tratar-se de problema mais abrangente, pediu

informações sobre as estatísticas de acidentes com a rede elétrica em Minas Gerais

nos  últimos  cinco  anos,  sobre  a  comparação  desses  dados  com  os  serviços

prestados pelas demais concessionárias no País, sobre a rotina de manutenção do

material  usado,  sobre  o  percentual  de  linhas  subterrâneas  em  todo  o  Estado,

cotejando-as em termos de custo com as aéreas, e sobre o programa adotado para a

substituição  dos  equipamentos  defasados,  especialmente  os  componentes  da

distribuição em alta tensão por condutores sem revestimento isolante.

Sob o aspecto jurídico, a matéria 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,

configura  uma  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, registre-se que, nos últimos meses, o tema permaneceu em foco.

Após a solidariedade às famílias atingidas, a ALMG passou a averiguar a rede elétrica

e  debater  o  assunto.  Durante  a  visita  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização ao local do acidente, realizada em 4/3/2011, moradores declararam



1325
____________________________________________________________________________

que por 20 minutos a rede permaneceu armada, eletrocutando todos que atingia. O

Deputado Pompílio Canavez criticou os postes velhos, as luminárias ultrapassadas,

os fios separados por meros pedaços de madeira e a falta de aterramento.

Por sua vez, o Prefeito de Bandeira do Sul, Sr. José Santos, estaria contratando

uma universidade para,  segundo disse,  obter  um parecer  independente,  iniciativa

endossada  pela  Comissão,  que  também  solicitou  perícia  à  Agência  Nacional  de

Energia  Elétrica  -  Aneel.  Segundo  Leonardo  Timóteo,  Diretor  do  Sindicato

Intermunicipal  dos  Trabalhadores  na  Indústria  Energética  e  dos Trabalhadores  na

Indústria  de Gás Combustível  do  Estado de Minas  Gerais  -  Sindieletro-MG -,  um

relatório da Cemig informaria que, no momento do acidente, alguns equipamentos da

rede estavam indisponíveis.

Diante dessas denúncias, a Cemig, por meio do Sr. Ricardo César Costa Rocha,

Superintendente de Relacionamento Comercial, relatou o montante de investimentos

da  empresa  entre  2008  e  2011,  além  de  assegurar  que  a  concessionária  está

seguindo  todos  os  padrões  de  equipamentos  e  instalação  estipulados  pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e por entidades internacionais.

Apresentou também dados sobre a extensão das linhas no Estado. Disse ainda que o

número  de  acidentes  fatais  na  empresa  decresceu  de  2006  a  2010  e  que  há

investimentos  em  campanhas  educativas  para  os  diversos  públicos. A  empresa

informou, porém, por ofício, que só irá pronunciar-se sobre o caso concreto após a

conclusão da perícia.

Até o momento, os dados de interesse da Comissão ainda não estão disponíveis,

lacuna que merece atenção especial das autoridades estaduais, até porque, como se

sabe, a Cemig é uma empresa de prestígio, que tem interesse em elucidar os fatos

de forma completa e decisiva para preservar sua imagem. Diante desse quadro e

levando-se em conta tais considerações, há necessidade de que a Casa se muna dos

dados solicitados, indispensáveis ao exercício de suas atribuições de fiscalização e

controle. O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, tem o objetivo de

aprimorar o pedido de informação, tornando sua redação mais clara e organizada.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 514/2011 na
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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 Defesa do Consumidor  e do Contribuinte requer  a V.  Exa.,  nos

termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Cemig  pedindo  as  seguintes

informações:

I - as estatísticas sobre os acidentes envolvendo a rede elétrica em Minas Gerais,

nos últimos cinco anos;

II  -  a  comparação desses dados com os relativos aos serviços prestados pelas

demais concessionárias energéticas em todo o País;

III - a percentagem da quilometragem de linhas elétricas subterrâneas existentes

em todo o Estado, cotejando-as em termos de custo com as aéreas;

IV - a descrição da rotina adotada para a manutenção do material usado na rede;

V  -  a  apresentação  do  programa  que  baliza  a  substituição  dos  equipamentos

defasados, especialmente os componentes associados à distribuição em alta tensão

por condutores sem revestimento isolante.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 647/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  seja

encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-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
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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  cobra  o

monitoramento das ações governamentais em relação à recuperação da Lagoa da

Pampulha. É oportuno esclarecer que o autor também apresentou o Requerimento nº

646/2001, no qual se solicitam as mesmas informações à Copasa-MG.

A Arsae-MG integra a estrutura institucional do Estado, estando organizada sob a

forma  de  autarquia  especial  vinculada  ao  sistema  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru. Em síntese, a Arsae-MG tem

as seguintes atribuições: regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos Municípios atendidos pela

Copasa-MG  e  pela  Copanor,  assim  como  de  outros  Municípios  do  Estado  ou

consórcios  públicos  que  expressamente  lhe  concederem  autorização  para  a

realização  dessas  atividades;  editar  normas  técnicas,  econômicas,  contábeis  e

sociais,  incluindo  o  regime  tarifário,  para  a  prestação  de  serviços  públicos  de

abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário  no  Estado;  fiscalizar  o

cumprimento, pelas concessionárias,  pelos usuários e pelo poder concedente, das

normas  traçadas  para  a  prestação  dos  serviços,  zelando  pela  observância  dos

direitos,  deveres  e  obrigações  das  três  partes;  orientar  os  interessados  sobre  a

aplicação das normas.

Portanto, depreende-se que o foco da proposição – informação sobre projetos de

recuperação e monitoramento da Lagoa da Pampulha – foge ao escopo de atuação

da Arsae-MG. Mas, por se tratar de assunto altamente relevante para a população

belo-horizontina e  merecedor  da atenção desta  Casa,  entendemos que a  matéria

deve ser encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e à própria Sedru, as quais, em função de suas atribuições, têm melhores

condições de prestar esclarecimentos sobre o tema. Com esse intuito, apresentamos

o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Em relação à iniciativa, esta encontra amparo na Constituição Estadual, cujo art. 54,
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§ 2º,  determina que “a Mesa da Assembleia 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”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  647/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de informações

sobre eventuais projetos em execução ou ainda a serem implantados com vistas à

recuperação e ao monitoramento da qualidade ambiental da Lagoa da Pampulha.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 706/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido

de informações sobre as apreensões de armas feitas pelas Polícias Militar e Civil no

Estado  em  2009,  2010  e  2011,  bem  como  sobre  o  destino  dado  às  armas

apreendidas.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  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  é  um  desdobramento  da  2ª  Reunião  Conjunta  das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, realizada em 5/5/2011, a
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qual teve como finalidade apresentar, em audiência pública, a Campanha de Entrega

Voluntária de Armas e Munições.

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 § 2º do art. 54 da Carta mineira autoriza a

Assembleia, por meio de sua Mesa, a encaminhar pedido escrito de informação a

Secretário de Estado, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou

a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Apoia-se, também, 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,  o  requerimento  em tela,  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 em comento é apropriada e necessária,

haja vista pretender a obtenção de dados atualizados e confiáveis acerca do número

de armas apreendidas no Estado,  bem como de informações  sobre  a  destinação

dessas  armas.  A  preocupação  diante  da  inexistência  desses  indicadores  foi

evidenciada durante a reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de

Segurança  Pública  acima  referida.  Nessa  ocasião,  estiveram  presentes

representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social, das Polícias Federal, Civil

e Militar, além de várias entidades da sociedade civil organizada, inclusive da Rede

Desarma Brasil, dos Institutos Viva Rio e Minas pela Paz e do Centro de Estudos de

Criminalidade  e  Segurança  Pública  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.

Durante  a  audiência  pública,  em  resposta  a  indagações  sobre  o  tema,  foram

apresentados alguns números indicativos da quantidade de armas apreendidas no

Estado. No entanto, não se obteve, com exatidão, o quadro dessas apreensões e,

principalmente, não restou esclarecido o destino dado pelo poder público a essas

armas.  A ausência de informações precisas a respeito das apreensões corrobora,
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inclusive, a observação feita durante a audiência pelo membro do Instituto Viva Rio e

Coordenador Nacional da Campanha de Entrega Voluntária de Armas e Munições,

Antônio Rangel Bandeira, de que “Minas está em 13º lugar no Brasil no controle de

armas”,  o  que  considerou  “não  ser  essa  uma  posição  que  esteja  à  altura  da

importância do Estado”.

De  outro  lado,  discussões  relativas  à  diminuição  dos  índices  de  violência  em

decorrência do desarmamento – seja por meio da realização de apreensões, seja

pela entrega voluntária de armas – têm sido constantes no âmbito das comissões e

nos  vários  eventos  institucionais  promovidos  pela  Assembleia.  Portanto,  a

apresentação do requerimento também encontra motivação no grande interesse da

sociedade,  inclusive  da  Comissão  Gestora  da  já  referida  Campanha  de  Entrega

Voluntária de Armas e Munições, já que os dados solicitados contribuirão para os

encaminhamentos da campanha no Estado.

Diante  dessas  considerações,  a  proposição  é  legítima,  tendo  em  vista  que  as

informações buscadas são relevantes para o exercício das atribuições de fiscalização

e controle constitucionalmente previstas para esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 706/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 707/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela solicita seja

encaminhado à direção da Penitenciária Nelson Hungria pedido de informações sobre

suposta  autorização  concedida  a  Agentes  Penitenciários  lotados  nessa  unidade

prisional para que, a partir de 25/4/2011, pudessem portar armas durante seu período

de folga, em suas residências.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  foi  motivado  por  denúncia  de  que  Agentes

Penitenciários lotados na Penitenciária Nelson Hungria teriam recebido autorização

para portar armas de fogo durante seu período de folga, em suas residências, a partir

do dia 25/4/2011. Nessa mesma época, ocorreu uma grande operação “pente-fino” na

penitenciária,  realizada  por  400  Agentes  e  coordenada  pela  Subsecretaria  de

Administração  Prisional  -  Suapi  -,  com o  objetivo  de  recolher  celulares,  armas  e

drogas  em  posse  dos  detentos.  Nessas  circunstâncias,  a  Comissão  de  Direitos

Humanos  pretende,  com  o  pedido  de  informações  apresentado,  obter  maiores

esclarecimentos  sobre  o  assunto,  para  então  avaliar  eventuais  irregularidades  e

encaminhar as providências cabíveis.

A proposição encontra respaldo na Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º,

que confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informações a

autoridades estaduais.  Dessa forma,  por  constituir  ferramenta para o exercício da

função fiscalizadora do Legislativo, entendemos que o requerimento em análise deve

prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 707/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 708/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o Requerimento nº 708/2011 solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os

requisitos exigidos por essa Secretaria para a concessão de porte de arma a Agentes

Penitenciários, bem como sobre procedimentos que esse órgão adota para o controle

do uso de armas por esses servidores.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  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 epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os

requisitos exigidos por essa Secretaria para a concessão de porte de arma a Agentes

Penitenciários, bem como sobre procedimentos que esse órgão adota para o controle

do uso de armas por esses servidores.

A apresentação  do  requerimento  foi  motivada  por,  pelo  menos,  dois  fatos  que

chamaram  a  atenção  dos  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  a

questão do porte de armas por Agentes Penitenciários do Estado fora de seu horário

de serviço.

O primeiro foi a denúncia de que Agentes Penitenciários lotados na Penitenciária

Nelson Hungria teriam recebido autorização para portar armas de fogo durante seu

período  de  folga,  em  suas  residências,  a  partir  do  dia  25/4/2011.  Nessa  mesma

época, ocorreu uma grande operação “pente-fino” na penitenciária, realizada por 400

Agentes e coordenada pela Subsecretaria de Administração Prisional - Suapi -, com o

objetivo de recolher celulares, armas e drogas em posse dos detentos.

O  segundo  fato  que  motivou  a  apresentação  do  requerimento  foi  a  morte,  em

22/4/2011, no Município de Uberaba, de um Agente Penitenciário, que, após atirar em

três pessoas, aparentemente por motivos passionais, suicidou-se com arma de fogo

cujo porte havia sido autorizado pela Suapi.

De forma a  obter  maiores  esclarecimentos  sobre  o  assunto,  para  então  avaliar

eventuais  irregularidades  e  encaminhar  as  providências  cabíveis,  a  Comissão  de

Direitos  Humanos  busca  averiguar  que  requisitos  de  ordem  jurídica,  técnica  e

psicológica são adotados pela Secretaria de Defesa Social para a concessão de porte

de arma de fogo, no âmbito estadual, aos Agentes Penitenciários.

Assim,  por  constituir  ferramenta  para  o  exercício  da  função  fiscalizadora  do

Legislativo,  com  respaldo  na  Constituição  do  Estado,  em  seu  art.  54,  §  2º,  que

confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informações a
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Secretário de Estado, entendemos que o requerimento em análise deve prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 708/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 723/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

atendendo a requerimento do Deputado Délio  Malheiros,  a proposição em análise

solicita  à  Copasa-MG  informações  pormenorizadas  sobre  os  investimentos  em

preservação e proteção ambiental nas bacias hidrográficas exploradas pela empresa,

referentes aos últimos cinco anos, esclarecendo se o valor investido corresponde ao

percentual  mínimo  em  relação  ao  lucro  da  Companhia,  conforme  exige  a  Lei  nº

12.503, de 1997.

O Requerimento nº 723/2011 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011 e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer,

nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 12.503, de 1997, citada no requerimento, criou o Programa Estadual de

Conservação da Água, com o objetivo de proteger e preservar os recursos naturais

das bacias  hidrográficas sujeitas  a exploração com a finalidade de abastecimento

público ou de geração de energia elétrica. A Copasa-MG e a Cemig são as principais

concessionárias desses serviços em Minas, e o impacto de suas atividades sobre o

meio ambiente é reconhecidamente significativo.

A referida  lei  determina  que,  na  consecução  de  seus  objetivos,  as  empresas

concessionárias  de  serviços de  abastecimento  de  água e  de  geração de energia

elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção e na preservação

ambiental  da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no

mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao
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do investimento. Do montante de recursos financeiros a ser aplicado na recuperação

ambiental, no mínimo um terço será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao

longo  dos  cursos  de  água  nos  trechos  intensamente  degradados  por  atividades

antrópicas.

O  requerimento  em  análise  solicita  à  Copasa-MG,  portanto,  informações  que

permitirão  à  Assembleia  Legislativa  exercer  sua  competência  fiscalizadora  da

execução de uma política pública preestabelecida, que tem grande repercussão na

mitigação dos danos ambientais ocasionados pela atividade dessa Companhia.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere a esta

Comissão da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações

a  órgão  ou  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta  do  Estado  sobre

matérias  relacionadas  com  a  proteção,  a  recuperação  e  a  conservação  dos

ecossistemas e com o controle da poluição e da degradação ambientais.

Logo, o tema do requerimento está entre as atribuições regimentais estabelecidas,

podendo ser encaminhado à Copasa-MG.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos pela aprovação do Requerimento  nº  723/2011,  na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 724/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

atendendo a requerimento do Deputado Délio  Malheiros,  a proposição em análise

solicita à Cemig informações pormenorizadas sobre os investimentos em preservação

e proteção ambiental nas bacias hidrográficas exploradas pela empresa, referentes

aos últimos cinco anos, esclarecendo se o valor investido corresponde ao percentual

mínimo em relação ao lucro da Companhia, conforme exige a Lei nº 12.503, de 1997.

O Requerimento nº 724/2011 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011 e
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encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete emitir  parecer

sobre a matéria, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 12.503, de 1997, citada no requerimento, criou o Programa Estadual de

Conservação da Água, com o objetivo de proteger e preservar os recursos naturais

das bacias  hidrográficas sujeitas  a exploração com a finalidade de abastecimento

público ou de geração de energia elétrica. A Copasa-MG e a Cemig são as principais

concessionárias desses serviços em Minas, e o impacto de suas atividades sobre o

meio ambiente é reconhecidamente significativo.

A referida  lei  determina  que,  na  consecução  de  seus  objetivos,  as  empresas

concessionárias  de  serviços de  abastecimento  de  água e  de  geração de energia

elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção e na preservação

ambiental  da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no

mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao

do investimento. Do montante de recursos financeiros a ser aplicado na recuperação

ambiental, no mínimo um terço será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao

longo  dos  cursos  de  água  nos  trechos  intensamente  degradados  por  atividades

antrópicas.

O requerimento em análise solicita à Cemig, portanto, informações que permitirão à

Assembleia Legislativa exercer sua competência fiscalizadora da execução de uma

política pública preestabelecida, que tem grande repercussão na mitigação dos danos

ambientais ocasionados pela atividade dessa Companhia.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere a esta

Comissão da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações

a  órgão  ou  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta  do  Estado  sobre

matérias  relacionadas  com  a  proteção,  a  recuperação  e  a  conservação  dos

ecossistemas e com o controle da poluição e da degradação ambientais.

Logo, o tema do requerimento está entre as atribuições regimentais estabelecidas,

podendo ser encaminhado à Cemig.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  724/2011 na
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forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 749/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido escrito de informação a respeito da obra na rodovia estadual LMG-806, nos

termos que menciona.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011 e tramitando nos termos do art.

233,  XII,  combinado com os arts.  234 e 79, VIII,  “c”,  do Regimento Interno,  foi  o

requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer.

Fundamentação

O requerimento em tela solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido

escrito de informação com o seguinte objeto: “a paralisação das obras na Rodovia

Estadual  LMG-806,  que  liga  Ribeirão  das  Neves  a  Justinópolis,  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, especificando:

1 – os motivos da paralisação das obras;

2 – os valores já gastos na execução da obra;

3 – quando serão retomadas as obras e qual o prazo de conclusão;

4 – se todos os prazos para execução das obras foram ou estão sendo cumpridos;

5 – qual a periodicidade da manutenção da via, como, por exemplo, a capina”.

A Constituição do Estado, no Título III,  Capítulo II,  Seção I,  Subseção VI  – “Da

Fiscalização e dos Controles” –, em especial o art. 74, estabelece que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do Estado é  exercida

pela Assembleia Legislativa.

A Constituição do Estado, no art. 54, §2º, estabelece que a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação.

O Regimento Interno, no art. 79, VIII, “c”, estatui que é admissível requerimento de
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informações às autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização

da Assembleia Legislativa.

Assim,  após  análise  do  objeto  do  requerimento  “vis-à-vis”  os  dispositivos

constitucionais  e  regimentais  que  disciplinam  a  matéria,  acima  mencionados,

entendemos que estes estão plenamente atendidos.

Entretanto, conforme o citado art. 54, §2º, da Constituição do Estado, o destinatário

de solicitação de informação a órgãos da administração direta do Estado deve ser

Secretário de Estado, e não o Governador do Estado. Por outro lado, conforme já

formalizado,  a  Secretaria  de  Casa  Civil  responde  por  informações  destinadas  ao

Governador. Para sanar essa impropriedade, propomos a Emenda nº 1, redigida na

conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº  749/2011  com  a

Emenda nº 1 a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Substitua-se  a  expressão  “Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Antônio Augusto Junho Anastasia” por “Secretário de Estado da Casa Civil”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 767/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  das  Comissões  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia e  de  Segurança

Pública, a proposição em análise requer o envio de ofício à Secretaria de Estado de

Educação, solicitando cópia do relatório que contém as conclusões e recomendações

do grupo de trabalho instituído pelo Poder  Executivo para realizar estudo sobre o

enfrentamento da violência em ambiente escolar.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  26/5/2011,  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,  as  Comissões  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia e de Segurança Pública requerem o envio de ofício à Secretaria de Estado

de  Educação,  solicitando  cópia  do  relatório  que  contém  as  conclusões  e

recomendações do grupo de trabalho instituído pelo Poder Executivo para realizar

estudo sobre o enfrentamento da violência em ambiente escolar.

No dia  5 de  abril  passado,  foi  constituído,  por  determinação do Governador  do

Estado,  um  grupo  de  trabalho  intersetorial  com  a  finalidade  de  propor  medidas

destinadas à identificação, à prevenção e ao enfrentamento de fatores geradores de

violência nas escolas públicas estaduais de Minas Gerais. Compuseram esse grupo

representantes  das  Secretarias  de  Estado  de  Educação,  de  Defesa  Social,  de

Desenvolvimento Social e de Saúde.

Os trabalhos se estenderam por mais de um mês e durante os encontros foram

apresentados  projetos  –  desenvolvidos  pelos  diferentes  órgãos  do  Estado  –

destinados  à  mediação  de  conflitos.  Assim,  os  participantes  puderam  avaliar  as

políticas  públicas que embasam esses projetos  e elaborar  propostas intersetoriais

que,  seguramente,  contribuirão  para  o  enfrentamento  dos  fatores  geradores  de

violência nas escolas.

Ato  contínuo,  esse  grupo  de  trabalho  intersetorial  e  a  Coordenação  das

Superintendências  Regionais  de Ensino – SREs – realizaram, no dia 1º  de junho

passado, o seminário “Mediação escolar”, cujo objetivo foi promover atividades de

sensibilização e discussões sobre a participação das Superintendências na adoção

de princípios e práticas de mediação de conflito em suas áreas de jurisdição, com

apoio de pessoal capacitado na área.

Paralelamente, desde o dia 16 de maio passado, a Assembleia Legislativa promove

o fórum técnico  "Segurança nas  escolas:  por  uma cultura  de  paz",  que  pretende

levantar  os  problemas  enfrentados  pelos  alunos  e  profissionais  da  educação,

decorrentes  da  violência dentro e  fora  do  ambiente  escolar;  discutir  propostas  de

integração de  órgãos  e  políticas  públicas relacionadas  à  questão da violência  no

ambiente escolar; e buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e

dos  setores  público  e  privado,  subsídios  para  a  formulação  de  políticas  públicas
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visando à  prevenção e  ao  combate à  violência  nas  escolas.  O primeiro encontro

regional  foi  realizado em Juiz de Fora, no dia 26 de junho, e estão programados

encontros nos Municípios de Janaúba, Varginha, Contagem, Araxá, Teófilo Otôni e

Belo Horizonte.

Dessa forma, o relatório elaborado pelo Poder Executivo será de enorme valia para

o fórum técnico que está sendo desenvolvido por esta Casa, razão pela qual nos

posicionamos favoravelmente à proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 767/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 770/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia sejam encaminhados à Secretaria de Defesa Social as

notas taquigráficas da 21ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, cópia de ofício do

Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais e pedido de informações sobre o número

de  psicólogos  por  unidade  prisional  no  Estado,  a  situação  funcional  desses

profissionais  e  os  trabalhos  e  projetos  desenvolvidos  por  eles  nas  respectivas

unidades.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011,  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 teve origem na 21ª Reunião Extraordinária da Comissão

de Direitos Humanos, realizada em 10/5/2011, a qual teve como finalidade debater,

em audiência pública, a atuação do psicólogo no sistema prisional e a promoção dos

direitos humanos.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,
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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 Estadual, tendo

em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício

da função administrativa do Estado. Já o § 2º do art. 54 da Carta mineira autoriza a

Assembleia, por meio de sua Mesa, a encaminhar pedido escrito de informação a

Secretário de Estado, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou

a prestação de informação falsa importam em crime de responsabilidade.

Apoia-se, também, 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,  o  requerimento  em tela,  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 em comento é apropriada,  haja vista

pretender a obtenção de dados atualizados sobre a quantidade de psicólogos que

atuam nas unidades prisionais do Estado, a situação funcional desses profissionais –

número de servidores efetivos e contratados –, além de esclarecimentos acerca dos

trabalhos e dos projetos desenvolvidos por eles nos referidos estabelecimentos.

A Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal, estabelece que

o sentenciado está sujeito ao exame criminológico para verificação de carência físico-

psíquica e outras causas de inadaptação social, sendo que, com base nesse exame,

serão realizados a classificação e o programa de tratamento do sentenciado.

A referida lei também prevê que cada estabelecimento penitenciário contará com

uma comissão  técnica  de  classificação,  a  ser  presidida  pelo  Diretor  da  unidade,

devendo ser composta por, no mínimo, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente

social,  o  chefe  da  seção de  educação  e  disciplina  e  um representante  de  obras

sociais  na  comunidade.  Compete  à  comissão  propor  o  programa  de  tratamento

reeducativo  e  acompanhar  a  evolução  da  pena,  inclusive  opinando  sobre  a

progressão ou a regressão do regime de cumprimento de pena, a remição da pena, o

monitoramento  eletrônico,  o  livramento  condicional  e  o  indulto.  Além  disso,  é

atribuição da Comissão a elaboração do relatório final, no término do tratamento ou
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na proximidade do livramento condicional,  no qual deverão constar o resultado do

tratamento,  a prognose favorável  quanto à vida futura do sentenciado,  bem como

informação sobre o pedido de livramento condicional.

Infere-se, pois, ser essencial o acompanhamento dos sentenciados pela comissão

técnica de classificação durante o cumprimento da pena, e a Lei de Execução Penal é

expressa ao prever a obrigatoriedade da participação do psicólogo nesse grupo.

No  entanto,  são  escassas  as  informações  sobre  o  número  e  as  condições  da

atuação  desses  profissionais.  Vale  dizer  que  não  restou  esclarecido,  tanto  pela

representante  da  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  quanto  pelas

representantes dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia – presentes na já

mencionada audiência pública –, qual o número de psicólogos efetivos e contratados

que atuam no sistema prisional.

Diante desse quadro, informações precisas sobre o número atual de psicólogos por

unidade prisional e sobre a situação funcional desses profissionais – entendendo-se

como a quantidade de efetivos e contratados –, assim como de que forma têm sido

desenvolvidos os trabalhos a eles atribuídos nos estabelecimentos em que atuam,

são importantes para que se possa verificar a efetividade dessas disposições da Lei

de Execução Penal, contribuindo para uma melhor compreensão das condições do

sistema prisional do Estado. A proposição apresenta-se, pois, legítima, tendo em vista

que as informações buscadas são relevantes para  o  exercício  das  atribuições  de

fiscalização e controle constitucionalmente previstas para esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 770/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 797/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em estudo, a Deputada Ana Maria Resende requer ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício ao Hospital João XXIII,
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solicitando informações sobre o número de acidentados com motos no Município de

Belo Horizonte, bem como a causa desses acidentes e o percentual de quartos que

esses acidentados ocupam no hospital.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/5/2011 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 tem por objetivo solicitar ao Hospital João XXIII o envio de

informações sobre o número de vítimas de acidentes envolvendo motos, o percentual

de leitos que ocupam, bem como as causas desses acidentes.

A Deputada autora do requerimento argumenta que houve aumento do número de

motos circulando nas vias do Município, elevando o número de acidentes envolvendo

esse tipo de veículo. Alega ainda que os dados solicitados poderão subsidiar medidas

que visem à redução desses acidentes.

De fato, as vítimas de acidente com moto representam grande parte do atendimento

dos prontos-socorros. Segundo levantamento feito em 2006 pela Fundação Hospitalar

de Minas Gerais – Fhemig –, naquele ano cerca de 6 mil vítimas de acidentes com

moto foram atendidas no Hospital João XXIII. A pesquisa confirma que o problema

apresenta ritmo crescente.

Segundo  dados  divulgados  no  “site”  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  –

Detran –, em 2000 o número de motos no Estado era de quase 500 mil. Em 2005

esse número passou para quase 900 mil. É importante ressaltar que o número de

acidentes acompanha o crescimento da frota de motos.

Tal situação traz diversas consequências, tanto para os vitimados e suas famílias

como para a sociedade, pois sobrecarrega o sistema de saúde e tira do mercado de

trabalho muitas pessoas economicamente ativas.

No que  toca  à  iniciativa,  a  proposição encontra  amparo  no  §  3º  do  art.  54  da

Constituição Estadual,  que garante a esta Casa a prerrogativa de encaminhar, por

meio de sua Mesa, pedido de informação a dirigente de entidade da administração

indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Entendemos, portanto, que o pedido de informações constante do requerimento em
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análise encontra amparo legal e é de grande interesse para que esta Casa possa

propor medidas que minimizem o problema.

No  entanto,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  intuito  de  fazer  algumas

correções no texto do requerimento.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  797/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Asssembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Deputada que este subscreve solicita  a  V.  Exa,  nos termos regimentais,  seja

encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, pedido

de  informações  sobre  o  número  de  vítimas  de  acidente  com  moto  atendidas  no

Hospital  João  XXIII,  o  percentual  de  leitos  que  ocupam,  além  das  causas  mais

comuns desses acidentes.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 808/2011

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  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – pedido de informações sobre “os dados

relativos  ao  afastamento  de  servidores  públicos  por  motivo  de  acidentes  e

adoecimentos  laborais,  com  detalhamento  das  causas,  tempo  de  afastamento  e

cidades de origem”.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 28/5/2011, 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, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social requer à Presidência da Assembleia seja enviado à Seplag pedido de

informações sobre os afastamentos de servidores públicos em razão de acidentes e

de adoecimentos decorrentes do trabalho.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do parlamento, a Constituição

do  Estado  determina,  em  seu  art.  54,  §  2º,  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informações a Secretário de Estado. De acordo com o mesmo

princípio, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

desta Casa.

O requerimento que originou a proposição em tela, de autoria do Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  é  um  desdobramento  da  1ª  Reunião  Conjunta  das  Comissões  de

Direitos  Humanos e  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da Ação Social,  realizada em

29/4/2011, que debateu as condições de saúde do trabalhador em Minas Gerais, em

comemoração do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do

Trabalho. Mais do que lembrar as vítimas dos acidentes e doenças do trabalho, esse

dia é, também, dedicado à segurança e à saúde do trabalhador.

Segundo  o  Departamento  de  Políticas  de  Saúde  e  Segurança  Ocupacional  do

Ministério da Previdência, em 2009 foram registrados 723.452 acidentes e doenças

do trabalho entre os segurados da Previdência Social. Esses números não incluem os

trabalhadores estatutários nem os trabalhadores autônomos.

Em Minas Gerais, no período de 2007 a 2009, o INSS registrou 224.057 acidentes

de trabalho, número que conferiu a Minas o segundo lugar entre os Estados do Brasil.

Os  acidentes  e  adoecimentos  profissionais  provocam  impactos  sociais  e

econômicos relacionados à produção e à prestação de serviços, bem como sobre a

saúde  pública  no  Brasil.  Importa,  por  isso,  conhecer  como  esse  fenômeno  tem

ocorrido na administração pública estadual.

O requerimento em tela se mostra, assim, oportuno.
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Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 808/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 846/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão  de  Segurança Pública,  por  meio  da  proposição  em  tela,  solicita  à

Presidência  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  sejam

encaminhadas ao Secretário de Defesa Social as notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre os índices de violência

no Município de São Joaquim de Bicas.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011,  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 Segurança Pública requer seja

enviado ofício ao Secretario de Defesa Social encaminhando as notas taquigráficas

da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 19/5/2011, e solicitando

que envie a esta Casa dados relativos aos índices de violência no Município de São

Joaquim de Bicas.

A título  de  consideração  preliminar,  cumpre  ressaltar  a  procedência  jurídica  e

normativa do requerimento em tela, conforme prevê o art. 54, § 2º, da Constituição de

Minas Gerais, o qual assegura à Mesa da Assembleia a prerrogativa de “encaminhar

a  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de  informação”,  cuja  “recusa,  ou  o  não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade”.

Outros  dispositivos  legais  asseguram legitimidade e  legalidade à solicitação em

tela, garantindo-lhe sólido lastro constitucional. Está prevista a competência do Poder
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Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluindo  os  da

administração indireta, no art. 49, X, da Constituição Federal e nos arts. 73 e 74 da

Constituição  Estadual.  Nesses  últimos,  tal  competência  pode  ser  inclusive

interpretada  como dever,  na  medida  em  que  esse controle  externo  baseia-se  no

direito da sociedade a um “governo honesto, obediente à lei e eficaz” (“caput” do art.

73). Ademais, vale ainda mencionar que o art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno da

Assembleia 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.

Essa competência do Poder Legislativo relativa a atos do Poder Executivo assume

especial  relevância ao  se considerar  a motivação e a finalidade que sustentam o

mérito da solicitação ora em comento, conforme se verá a seguir. Passemos, pois, a

essa  análise,  justamente  sob  a  ótica  da  motivação  suficiente  e  da  finalidade

específica que justificam o Requerimento nº 846/2011.

A proposição tem fulcro nas discussões ocorridas na 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública desta Casa, realizada em 19/5/2011, quando foram

debatidas a eficácia e a realidade da implementação de medidas socioeducativas no

Estado.

Nessa  reunião,  a  Promotora  Andrea  Mismoto  Carelli  afirmou  que  as  medidas

socioeducativas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90 – Estatuto da Criança e

do  Adolescente  (ECA)  –,  visam  oferecer  novas  oportunidades  aos  adolescentes,

porém  não  têm  sido  satisfatoriamente  aplicadas,  mesmo  após  20  anos  de

promulgação do Estatuto. Evidenciou, entre os dados que apresentou, o baixo índice

de aplicação das medidas em meio aberto no Estado, nomeadamente a prestação de

serviço à comunidade e a liberdade assistida. Assinalou ainda que, se tais medidas

não  forem  devidamente  aplicadas,  como  uma  forma  de  intervenção  precoce  no

momento em que o adolescente começa a demonstrar problemas, será necessário

construir  inúmeros  centros  de  internação  em  cada  Município.  Nesse  sentido,

lembramos que, de acordo com o art.  121 do ECA, a internação constitui  medida

privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente.
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Se,  por  um  lado,  a  Promotora  sustentou  com  dados  bastante  robustos  sua

avaliação, por outro, o Prefeito de São Joaquim de Bicas, Antônio Carlos Resende,

presente  à reunião  como representante  da  Associação dos Municípios  da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Granbel – descreveu uma situação que merece

atenção, no Município que administra.

De acordo com o Prefeito, a prática de delitos na região tem se concentrado em

São  Joaquim  de  Bicas,  e  os  índices  de  criminalidade  constatados  no  primeiro

quadrimestre de 2011 colocam a cidade como a mais violenta do País. No entanto,

segundo  ele,  esses  dados  não  têm  sido  divulgados  pelos  órgãos  de  segurança

pública do Estado por serem tão desfavoráveis.

Ele  também  apontou  que  não  há  aplicação  de  medidas  socioeducativas  nesse

Município, que integra a Comarca de Igarapé, e que, dos homicídios registrados no

primeiro quadrimestre de 2011, a maioria envolve adolescentes, sejam como vítimas,

sejam como autores. Quanto aos outros crimes constatados nesse mesmo período,

em particular furtos e roubos, afirmou que a maioria é cometida por adolescentes.

O  Prefeito  concluiu  que,  apesar  de  não  se  tratar  da  medida  ideal,  conforme

assinalou a Promotora e devido à existência de uma grande população carcerária em

São  Joaquim  de  Bicas,  a  instalação  de  um  centro  para  a  aplicação  da  medida

socioeducativa de internação nesse Município parece ser a única solução viável no

momento, inclusive para atender à necessidade dos Municípios limítrofes de Betim e

Igarapé. Por fim, sugeriu que esse centro seja construído em uma área pertencente

ao Estado, de 1.290.000m², que estaria sendo invadida.

Diante desse breve relato acerca de parte das discussões ocorridas durante a 7ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, evidenciam-se a motivação, a relevância e a

oportunidade  do  requerimento  em  tela.  Em  primeiro  lugar,  como  exercício  da

prerrogativa de fiscalização e controle da Assembleia sobre atos do Poder Executivo,

porque se torna relevante conhecer o real quadro da criminalidade em São Joaquim

de Bicas e em seu entorno. Em segundo lugar e também com base nessa mesma

prerrogativa, porque, somente a partir  de dados concretos, será possível  avaliar  a

necessidade ou não de se encaminhar solicitações ao governo do Estado para que

tome,  se  for  o  caso,  as  providências  cabíveis,  assim  viabilizando  o  direito  da
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sociedade a um governo eficaz, como determina o “caput” do art. 73 da Constituição

Estadual.

Considerando tais justificativas e para que a proposição em tela de fato atinja a

finalidade específica a que se destina, de modo a gerar uma resposta satisfatória e

capaz de propiciar os dados necessários à avaliação que se deseja e, a partir daí,

subsidiar  os  possíveis  encaminhamentos  que  ela  possa  ensejar,  consideramos

pertinente  aprimorar  a  redação  do  Requerimento  nº  846/2011,  motivo  pelo  qual

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 846/2011 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 Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  a

criminalidade  nos  Municípios  de  São  Joaquim  de  Bicas,  Betim,  Igarapé  e

Brumadinho, em particular os dados relativos aos crimes classificados como violentos

(homicídio, homicídio tentado, estupro, roubo e roubo a mão armada), incluindo perfil

das vítimas e dos autores dos delitos, especialmente faixa etária, no ano de 2010 e

no primeiro quadrimestre de 2011, e sobre a aplicação das medidas socioeducativas

previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente

–, nesses Municípios, no mesmo período.

Requer  ainda  seja  anexada  à  solicitação  cópia  das  notas  taquigráficas  da  7ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública desta Casa, realizada em

19/5/2011,  a  qual  teve  por  finalidade  discutir,  com  representantes  dos  Municípios

mineiros, a aplicação no Estado das medidas socioeducativas previstas no Estatuto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Alencar da Silveira Jr., relator – José Henrique– Inácio

Franco – Paulo Guedes – Dilzon Melo – Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.054/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por meio da proposição em

epígrafe,  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte — Agência

RMBH — pedido de informações sobre os procedimentos administrativos e legais

pertinentes à aprovação de loteamentos fechados caracterizados como condomínios.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, 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, § 3º, da

Constituição Estadual  estabelece que “a Mesa da Assembleia  poderá  encaminhar

pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

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 dirigente de entidade da administração indireta.

O art. 102, I, alíneas “d” a “f”,  do Regimento Interno, enumera competências da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização pertinentes ao direito urbanístico,

à  política  de  desenvolvimento  urbano  e  a  região  de  desenvolvimento,  região

metropolitana, aglomeração urbana e microrregião.

O  requerimento  em  análise  tem  por  objetivo  solicitar  informações  sobre  os

procedimentos  administrativos  e  legais  pertinentes  à  aprovação  de  loteamentos
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fechados  caracterizados  como  condomínios.  Ele  se  origina  na  audiência  pública

ocorrida em 15/6/2011, no âmbito da Comissão, a qual teve por finalidade debater os

aspectos legais,  sociológicos  e  ambientais  da  criação de “falsos condomínios”  no

Município de Lagoa Santa.

A  Agência  RMBH,  autarquia  atualmente  vinculada  à  Secretaria  de  Estado

Extraordinária de Gestão Metropolitana, foi criada pela Lei Complementar nº 107, de

2009,  que lhe atribuiu, entre outras, as competências de exercer poder de polícia

administrativa,  notadamente  no  tocante  à  regulação  urbana  metropolitana,  e  de

propor  normas,  diretrizes  e  critérios  para  compatibilizar  os  planos  diretores  dos

Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte — RMBH — com o

Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  —  PDDI  —,  no  tocante  às  funções

públicas de interesse comum.

Trata-se,  portanto,  de  pedido  de  informações  relativo  a  questões  de  regulação

urbana  no  âmbito  dos  Municípios  que  compõem  a  RMBH,  assunto  de  grande

relevância no que diz respeito ao desenvolvimento regional,  haja vista os  efeitos,

tanto positivos quanto negativos, dos processos de conurbação, como no caso de

uma região metropolitana.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.054/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.055/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  requer,  por  meio  da

proposição  em  epígrafe,  seja  encaminhado  ofício  à  Fundação  Estadual  de  Meio

Ambiente – Feam –, solicitando informações sobre o grau de pureza da água que é

objeto de tratamento de esgoto no Município de Vazante.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, vem agora a matéria à Mesa da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Em  março  de  2011,  a  Prefeitura  Municipal  de  Vazante  ajuizou  ação  contra  a

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –, fundamentada por um

boletim  de  ocorrência  da  Polícia  Ambiental  e  por  laudos  técnicos  da  Fundação

Estadual de Meio Ambiente – Feam – e de técnicos da Prefeitura, os quais atestariam

que a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – operada pela Copasa- MG em

Vazante estaria com os filtros aeróbicos, os leitos de secagem e o queimador de gás

paralisados e inoperantes. Na ação movida pela Prefeitura de Vazante, divulgada em

sua página na internet, argumenta-se que a paralisação da ETE torna injustificável a

cobrança da taxa de esgoto, no valor de 60% da conta de abastecimento de água.

Além de propor  a suspensão imediata  da  cobrança da referida  taxa,  a Prefeitura

propõe que a Copasa-MG seja punida com uma multa mínima de R$1.000,00 por dia,

enquanto persistir a inoperância da ETE.

Em  3/6/2011,  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  realizou

audiência  pública  no  Município  de  Vazante  com  o  objetivo  de  debater  questões

relativas à prestação de serviços de captação e tratamento de esgoto pela Copasa-

MG e,  em  especial,  à  cobrança  de  taxa  autorizada  por  lei  municipal.  Durante  a

audiência, o representante da Copasa-MG comunicou que apenas o sistema de filtros

da ETE estaria inoperante, em virtude de problemas técnicos, o que seria sanado

com obras a serem iniciadas em julho, as quais também solucionariam os incômodos

relacionados ao mau odor oriundo da estação. Informou também que, mesmo com a

inoperância dos filtros, a ETE continua tratando o esgoto do Município em um nível de

85% de depuração, o que legalmente já permite a cobrança de taxa pelo tratamento

do esgoto.

Como  caminho  para  a  mediação  dos  conflitos  apresentados  na  audiência,  o

Presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  protocolou  o

requerimento em tela com o objetivo de avaliar os dados de qualidade da água, de

modo a, enfim, aclarar se a Copasa-MG está ou não cumprindo o estipulado pelo

contrato  de  prestação  de serviços  ao  Município  de  Vazante.  Tal  atitude  encontra
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respaldo na competência fiscalizatória atribuída a esta Casa pelo art. 62, XXXI, e pelo

art. 73, § 1º, II, da Constituição Estadual.

De forma a prover a referida Comissão dos elementos suficientes para a análise

pretendida, sugerimos que o pedido de informações seja estendido às demais partes

detentoras de dados relevantes sobre a Estação de Tratamento de Esgoto. Com esse

fito,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que  solicita  as  informações  disponíveis  à

Feam, à Copasa-MG e à Polícia Ambiental.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.055/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

do Deputado Almir Paraca aprovado na 13ª Reunião Ordinária, em 15/6/2011, solicita

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação Estadual de Meio

Ambiente – Feam –, à Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG – e à Companhia de

Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa-MG –  pedido  de  informações  acerca  do

funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Vazante, no que

se  refere  aos  dados  disponíveis  sobre  qualidade  da  água  tratada  e  aos  demais

estudos técnicos existentes.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.065/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos requer à

Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  atendendo a  requerimento  dos  Deputados

Durval Ângelo e Délio Malheiros, aprovado em reunião ordinária de 16/6/2011, seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas – IEF –, pedido de

informações  sobre  a  listagem  das  indenizações  referentes  à  criação  do  Parque

Estadual da Serra Negra, especificando-se as que já foram efetuadas, o cronograma
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para o efetivo pagamento das indenizações restantes e se há alguma documentação

pendente.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio do referido requerimento, busca-se obter informações sobre o processo

de regularização fundiária do Parque Estadual da Serra Negra, com dados relativos

às indenizações já pagas e ao cronograma para o pagamento do montante referente

a áreas ainda não regularizadas,  além de eventuais  pendências  documentais  que

estejam obstaculando processos de indenização.

O Parque Estadual da Serra Negra, localizado na região do Alto Jequitinhonha, no

Município de Itamarandiba, foi criado pelo Decreto nº 39.907, de 22/10/98. De acordo

com  essa  norma,  a  área  destinada  a  essa  unidade  de  conservação  é  de,

aproximadamente,  13.654,31ha  e  sua  finalidade  é  proteger  a  fauna  e  a  flora

regionais, as nascentes dos rios e córregos da região, além de criar condições ao

desenvolvimento de pesquisa e estudos científicos e de alternativas de uso racional

dos  recursos  naturais.  Destacam-se,  no  parque,  a  vegetação  exuberante,  com  a

ocorrência de cedro, ipê, peroba, jacarandá, canela-de-ema gigante e outros, e, entre

as 78 nascentes presentes, a do Rio Itamarandiba, principal afluente do Rio Araçuaí,

essencial para a sobrevivência da Bacia do Jequitinhonha.

Conforme o decreto citado, o Parque Estadual da Serra Negra está sob gestão do

IEF  –  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável  –,  ao qual  cabe a responsabilidade por  exercer  sua

implantação  e  administração.  No  entanto,  a  implantação  dessa  unidade  de

conservação vem sendo atrasada pelo moroso processo de regularização fundiária

da área.

É importante  ressaltar  que,  no  dia  23/6/2009,  a  Comissão de Meio Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  realizou  audiência  pública  no  Município  de

Itamarandiba  com  o  objetivo  de  discutir  essa  difícil  regularização  fundiária.  Na

ocasião,  foi  ressaltado que a implementação do parque pode trazer vantagens ao
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Município, que se beneficiaria com repasses do ICMS Ecológico. Além disso, técnicos

do IEF informaram que os principais entraves à agilidade do trabalho de regularização

são a falta de recursos para as indenizações das famílias desapropriadas e o fato de

os proprietários de áreas dentro do parque não possuírem documentação. Todavia

não foram relatados o estágio em que se encontram os processos de indenização em

razão das desapropriações, o nome dos beneficiários – já indenizados ou não – e as

datas previstas  para o pagamento aos remanescentes,  informações solicitadas no

requerimento em tela.

Em  24/11/10,  a  Assembleia  Legislativa  voltou  a  discutir  o  tema  em  audiência

pública, dessa vez por meio da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Na ocasião,

o representante da Associação dos Defensores e Amigos do Serra Negra afirmou

que,  à  época,  apenas  três  propriedades,  entre  cerca  de  140,  haviam  sido

desapropriadas  na  área  do  Parque  Estadual  da  Serra  Negra.  Novamente  foram

citadas  a  falta  de  recursos  e  a  ausência  de  documentação  como  entraves  à

regularização fundiária.

Assim,  diante  das  evidências  de  atraso  na  regularização  fundiária  da  referida

unidade  de  conservação  e  em  virtude  da  função  fiscalizadora  atribuída

constitucionalmente  ao  Legislativo,  entendemos  como  sendo  pertinente  o  pedido

formulado pelo requerimento em pauta.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado, o qual prevê que está assegurado à Assembleia Legislativa o

poder de encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a dirigente de

entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras

autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

A informação solicitada pelo requerimento em exame encontra, portanto, amparo

constitucional e é importante para que esta Casa exerça sua função fiscalizadora.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.065/2011 na

forma original.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.107/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão do Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  requer,  por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-

Presidente  da  Cemig,  pedido  de  cópia  do  relatório  das  condições  atuais  e  de

manutenção das Pequenas Centrais Hidrelétricas existentes na área da unidade da

Empresa Novelis do Brasi 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 dessa empresa no Município  de

Ouro  Preto  nos  últimos  20  anos;  do  relatório  do  valor  cobrado  pela  Cemig  no

fornecimento  de  energia para a  unidade da referida empresa em Ouro  Preto nos

últimos 20 anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão do Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  requer,  por meio da

proposição  em  epígrafe,  o  encaminhamento  de  pedido  de  cópia  de  documentos

relacionados à  empresa Novelis  do  Brasil  Ltda.  ao  Sr.  Djalma Bastos  de  Morais,

Diretor-Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig. A proposição

foi  apresentada  durante  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Direitos

Humanos,  realizada em 23/5/2011,  quando foram discutidas as  consequências  de

mudanças na unidade da fábrica Novelis, situada em Ouro Preto.

O § 3º  do  art.  54 da  Constituição do Estado confere  à  Mesa da Assembleia a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração  indireta,  o  que  o  art.  100  do  Regimento  Interno  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  disciplina,  assegurando  a  competência  das  suas
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comissões para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da

Mesa. Tendo em vista esse escopo normativo, configura-se legítima a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.107/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.108/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  requer,  por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado à Fundação Estadual do 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 do  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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O § 3º  do  art.  54 da  Constituição do Estado confere  à  Mesa da Assembleia a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração  indireta,  o  que  o  art.  100  do  Regimento  Interno  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  disciplina,  assegurando  a  competência  das  suas

comissões para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da

Mesa. Tendo em vista esse escopo normativo, configura-se legítima a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.
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Em  audiência  pública  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  do  Trabalho,  da

Previdência  e  da  Ação  Social,  sindicalistas  e  trabalhadores  de  Ouro  Preto

apresentaram denúncias  sobre o passivo  ambiental  da empresa Novelis  do Brasil

Ltda.,  situada  nesse  Município.  Segundo  eles,  a  empresa  possui  barragens  de

rejeitos altamente tóxicos, que estariam sob risco de rompimento e de contaminação

dos lençóis freáticos.

Por  ser  a Feam a principal  entidade responsável  por  executar  as  atividades de

prevenção  e  correção  da  degradação  ambiental  provocada  pelas  atividades

industriais,  minerárias  e  de  infraestrutura  no  Estado,  consideramos  pertinente  o

pedido de informações sob comento,  motivo pelo qual  somos por sua aprovação.

Contudo,  para aprimorá-lo no que se refere à técnica legislativa,  apresentamos o

Substitutivo nº 1, que dá nova redação à proposição

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº  1.108/2011,  na

forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,

A  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  atendendo  a

requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sintrocel,  aprovado  na  reunião  do  dia

15/6/2011, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação

Estadual de Meio Ambiente - Feam - pedido de cópias dos seguintes documentos

referentes à atuação da empresa Novelis do Brasil  Ltda.,  situada no Município de

Ouro Preto:

- Estudos e relatórios dos impactos ambientais relacionados a sua atividade;

- Informações sobre o atual estado de conservação e manutenção das barragens

de rejeitos a ela pertencentes;

-  Relatórios  sobre  a  qualidade  do  ar,  da  água  e  do  solo  no  entorno  do

empreendimento.

Requer ainda sejam providenciados os relatórios que porventura ainda não tenham

sido elaborados.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.152/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Elismar  Prado  solicita  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Companhia Energética de

Minas Gerais – Cemig – pedido de informações sobre o apagão ocorrido em 9/6/2011,

que deixou os consumidores sem luz por períodos de mais de quatro dias.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/7/2011 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  Cemig  sobre  o  apagão

ocorrido em 9/6/2011, que deixou os consumidores sem luz por períodos de mais de

quatro dias.

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.
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No que se refere ao mérito, a proposição é apropriada e necessária, uma vez que

busca apurar as condições do sistema de fornecimento de energia do Estado. No dia

9/6/2011,  uma tempestade forte  e  atípica  atingiu  a Região  Metropolitana de Belo

Horizonte. Após a tempestade, vários bairros ficaram sem fornecimento de energia,

alguns por até quatro dias. Assim, com o objetivo de apurar as circunstâncias que

causaram o apagão para evitar que, em casos de temporais ou eventos atípicos, volte

a  acontecer  a  interrupção no fornecimento  de  energia,  a  proposição  em epígrafe

solicita informações sobre:

1. os motivos para demora do atendimento aos consumidores;

2. o número de consumidores que ficaram sem energia elétrica por mais de quatro

horas;

3. a previsão para realização de concurso público para contratação de técnicos;

4. a existência de algum plano de emergência para manutenção e substituição da

rede, especialmente daquela com mais de 30 anos;

5. o porquê da não utilização de equipamentos de proteção de rede;

6. o porquê da não realização permanente de poda de árvores.

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 1.152/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.175/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  por  meio  da

proposição  em  epígrafe,  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo -  Setur -  pedido de informações

sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur - e o acesso de empreendedores
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privados aos recursos financeiros deste.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 8/7/2011, 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 o acesso de

empreendedores privados a recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -,

de  forma  que  se  viabilize,  efetivamente,  o  acesso  dos  pequenos  e

microempreendedores  às  linhas  de  financiamento  disponibilizados  pelo  Fundo,

visando a dar contrapartida à demanda por investimentos do setor produtivo turístico

no Estado.

O Fastur, a que se refere o inciso VI do art. 243 da Constituição do Estado, criado

pela Lei nº 11.520, de 1994, passou a reger-se pela Lei nº  15.686, de 2005, que

estatuiu ser objetivo do Fundo, em conformidade com a política estadual de turismo,

apoiar e incentivar o turismo como atividade econômica e como forma de promoção e

desenvolvimento  social  e  cultural  em  cidades  históricas,  estâncias  hidrominerais,

localidades  do  circuito  turístico  e  outras  localidades  com  reconhecido  potencial

turístico.  O  agente  financeiro  do  Fundo  é,  na  forma  da  lei,  o  Banco  de

Desenvolvimento  do  Estado  de Minas  Gerais  -  BDMG -,  a  quem  compete,  entre
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outras  atribuições,  analisar  os  pedidos  de  financiamento  e  decidir  sobre  sua

aprovação,  contratar  as  operações aprovadas e liberar  os recursos do  Fundo,  na

forma do regulamento, respeitada a disponibilidade de caixa.

Segundo  informação  prestada  pela  Setur  em  seu  sítio  na  internet  -

http://www.turismo.mg.gov.br/images/stories/linhas-de-financiamento.pdf  -,  o  Decreto

nº  44.893,  de  2008,  que  regulamentou  o  Fastur,  somente  entrou  em  vigor  em

setembro de 2010, embora esteja disposto em seu art. 16 que o regulamento entraria

em vigor na data de sua publicação.

Os financiamentos do Fastur destinam-se à realização de investimentos e capital de

giro.  De acordo com a Setur,  a  solução atende a microempresas e empresas de

pequeno e médio portes,  além de cooperativas.  Entretanto,  quando se observa a

execução orçamentária do Estado, verifica-se que a disponibilização de recursos do

Fundo  para  financiamento  da  atividade  produtiva  do  trade  turístico  não  alcança

patamar  compatível  com a demanda existente,  sobretudo quando se  considera  a

dimensão das regiões com potencial turístico no Estado. Isso pode ser confirmado no

quadro a seguir.

Programa 103: Apoio Financeiro ao Turismo/

Ação 4151: Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur

Programa Ano Crédito Inicial Crédito Autorizado Despesa Realizada

103 2008 700.000,00 700.000,00 0,00

103 2009 11.000,00 3.401.000,00 79.790,00

103 2010 177.344,00 792.344,00 516.000,00

103 2011 22.990,00 22.990,00 0,00

Consulta realizada em 14/07/2011 - Armazém SIAFI

Diante dessas informações demonstrativas de baixo volume de recursos financeiros

disponíveis,  o  que  denota,  por  consequência,  baixo  nível  de  acesso  dos

empreendedores privados do setor turístico ao Fastur, entendemos que o Fundo não

vem cumprindo os objetivos para os quais foi criado, o que motiva o requerimento em

análise.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.175/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro 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 1.180/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Requerimento  nº  1.180/2011

objetiva  solicitar  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  e  ao  Ministério  Público

informações sobre o cumprimento da Lei nº 18.685, de 2009, que torna obrigatória a

comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/7/2011,  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 tem por escopo fiscalizar o cumprimento, pelos Oficiais

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado, do disposto na Lei nº 18.685, de

2009,  que obriga esses delegatários de serviço público a comunicar  à Defensoria

Pública os casos de nascimento sem identificação de paternidade.

Trata-se do exercício,  por  este Parlamento,  da função fiscalizadora.  Inerente ao

sistema de  separação  de  Poderes,  que  estrutura  nosso  Estado,  essa  função  se

vincula aos chamados freios e contrapesos, mecanismos institucionais tendentes a

assegurar equilíbrio e harmonia entre os Poderes do Estado.

A atividade de fiscalização deve, todavia, ser motivada, reportando-se a fato que a

torne necessária, conveniente ou oportuna. Verifica-se, no caso em exame, que a

matéria sobre a qual incide o requerimento possui inegável relevância social, como,

aliás, bem justificado pela autora da proposição.  Zelar pelo direito das crianças à

paternidade reconhecida é tarefa importante e deve mesmo ser objeto de ação desta

Casa.

Observe-se,  porém,  que  o  requerimento  dirige  o  pedido  de  informação  ao

Presidente do Tribunal de Justiça e ao Ministério Público. Essa destinação pode ser
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mais exata. O art.  277 da Constituição Estadual determina que o Poder Judiciário

exerça a fiscalização dos oficiais de registro, nos termos da lei, observada, ainda, a

legislação federal pertinente.

A Lei Federal nº 8.935, de 1994, determina, nos dispositivos de seu Capítulo VII,

que  a  fiscalização  dos  serviços  notariais  e  de  registro  seja  efetuada  pelo  Poder

Judiciário.  Delimitando a  matéria  de  forma mais  precisa,  os  arts.  23  e  31 da  Lei

Complementar nº 59, de 2001, definem, no âmbito da organização judiciária estadual,

que cabe à Corregedoria-Geral de Justiça a fiscalização dos cartórios. O art. 16 da

Resolução TJMG nº 420, de 2003 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça), ratifica

e especifica esse regramento. Perceba-se que há norma singularizando a atribuição

de fiscalização dos serviços de registro público, que são prestados por delegação.

Essa constatação torna conveniente que o requerimento seja alterado, trocando-se o

destinatário, já que ficará mais preciso requerer as informações sobre o cumprimento

da Lei nº 18.685 à Corregedoria-Geral de Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.180/2011 com a

Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais e ao Ministério Público do Estado” por “à Corregedoria-Geral de Justiça”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Alencar da Silveira Jr., relator – José Henrique– Inácio

Franco – Paulo Guedes – Dilzon Melo – Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/9/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Jayro  Lessa  notificando  sua  ausência  do  País  no  período  de

21/9/2011 a 30/9/2011, por motivo de viagem a Barcelona (Espanha) para tratar de

assuntos de interesse parlamentar. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Neilando Pimenta notificando o falecimento do Sr. Alfredo Bamberg,

ocorrido em 21/9/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.483  a

2.493/2011 - Requerimentos nºs 1.564 a 1.591/2011 - Requerimentos dos Deputados

Carlos  Mosconi,  Paulo  Lamac,  Carlin  Moura  (2),  Leonardo  Moreira  e  Sargento

Rodrigues (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos,

da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública, de Transporte, de Administração

Pública,  do  Trabalho  (2),  de  Saúde,  de  Assuntos  Municipais  e  de  Política

Agropecuária e dos Deputados Ivair  Nogueira, Doutor Viana,  Sávio Souza Cruz e

Sargento Rodrigues - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Sebastião Costa e

da Deputada Luzia Ferreira - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;

questão de ordem - Discurso do Deputado Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente (5)

- Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Leonardo  Moreira,

Sargento Rodrigues (2) e Carlin Moura; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação

de Proposições: Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.503; questão de ordem; designação de relator;

emissão de parecer:  questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr.  -  Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno

Siqueira - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
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- Délio Malheiros - Doutor Viana - 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 - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago  Ulisses  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Ana Maria Resende, 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 Nº 2.483/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Vida  Nova,  com  sede  no

Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova, com
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sede no Município de Perdões.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes

- 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 2.484/2011

Declara de utilidade pública o Centro Clínico Persona, com sede no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Clínico Persona, com sede no

Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: O Centro Clínico Persona é uma associação sem fins econômicos, em

funcionamento desde 2/4/93, que tem por  finalidade oferecer atendimento didático

educacional,  tratamento  de  reabilitação,  estimulação  precoce  e  atendimento  a

distúrbio  de  comportamento  a  pessoas  portadoras  de  deficiência  adquirida  ou

congênitas.

O Centro  Clínico  Persona apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarado de

utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título

declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação pelas Comissões e

pelo Plenário.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da
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Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.485/2011

Declara de utilidade pública a Fraternidade de Carmelitas Leigos - FCL -, com sede

no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade de Carmelitas Leigos -

FCL -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Fraternidade de Carmelitas Leigos - FCL -, com sede no Município

de Betim, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades a ajuda

solidária aos membros associados para que desenvolvam seus valores cristãos.

A entidade  está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.486/2011

Declara de utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa - Aspiv -, com sede no

Município de Virgolândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa - Aspiv -,

com sede no Município de Virgolândia.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.
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Leonardo Moreira

Justificação: A Associação da Pessoa Idosa - Aspiv - tem sede no Município de

Virgolândia  e foi  fundada em 10/6/2008.  É entidade civil  sem fins  lucrativos e de

duração indeterminada.

A Associação da Pessoa Idosa está em pleno e regular funcionamento há mais de

três  anos  e  vem  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e  sociais,  quais  sejam

abrigar, amparar e zelar pelos idosos de Virgolândia e seus interesses, bem como

zelar  pela instituição asilar  despersonalizada existente na cidade,  orientando suas

atividades de acordo com a Constituição Federal  e o Estatuto do Idoso,  além de

outras legislações aplicáveis ao idoso.

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

para a ampliação do trabalho dessa entidade e a continuidade de seu projeto de

garantir o bem-estar dos idosos do referido Município.

- 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 2.487/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lar  Esperança e Amor,  com sede no

Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lar Esperança e Amor,

com sede no Município de Passa-Quatro.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  A Associação  Lar  Esperança  e  Amor,  com  sede  no  Município  de

Passa-Quatro,  é  uma associação sem fins  lucrativos,  de  direito  privado e  caráter

social, que tem por finalidade prestar assistência a crianças e seus responsáveis.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.488/2011

Dá a denominação de Octaviano Pires da Fonseca à rodovia que liga a sede do

Município de Congonhas do Norte ao entroncamento com a Rodovia MG-10.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Octaviano  Pires  da  Fonseca  a  rodovia  que  liga  o

Município de Congonhas do Norte à MG-10.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: Octaviano Pires da Fonseca, natural de Congonhas do Norte, nasceu

em 22/3/15, viveu seus 92 anos nesse Município e faleceu em 3/8/2006. Filho de

Clarindo Rodrigues da Fonseca e Antônia de Carvalho, casado com Maria José de

Carvalho, teve 14 filhos, entre eles o atual Prefeito de Congonhas do Norte, João de

Carvalho Pires, eleito em outubro de 2004 e reeleito em outubro de 2008.

Octaviano Pires da Fonseca e sua esposa educaram filhos, homens e mulheres,

que ajudaram e estão ajudando na história e construção desse Município, Estado e

País. São eles: José de Carvalho Pires, comerciante dotado de grande solidariedade

hospitaleira - atuante em eventos socioculturais, e líder de cavalgadas no Município;

Maria  da  Conceição  Pires,  professora  graduada  em  Letras  e  Língua  Estrangeira,

Diretora  da  Escola  Estadual  Capitão  Miguel  Jorge  Safe  por  10  anos;  Antônio  de

Carvalho Pires,  Juiz Federal desde 1994, atua na 7ª  Vara do Trabalho de Vitória,

tendo trabalhado como advogado e como Diretor dos Correios; Joaquim de Carvalho

Pires (“in memoriam”), médico veterinário nomeado pelo Estado de influente atuação

perante o Iesa no combate à febre aftosa no Estado e no País, além de militante

político na cidade de Buritis; Maria de Lourdes Pires (“in memoriam”), portadora de

necessidades especiais, um suave exemplo de vida, simplicidade e amor; Paulo de

Carvalho Pires, comerciante de Betim sempre generoso em doações para obras e

ações sociais do Município; Geralda de Carvalho Pires, professora da escola estadual

do Município, grande educadora de jovens e crianças; Francisco de Carvalho Pires,
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comerciante,  técnico  de  enfermagem,  Vereador  e  Presidente  de  associação

comunitária que deu apoio incondicional ao esporte no Município; Luiz de Carvalho

Pires, comerciante em Belo Horizonte e contribuinte de obras beneficentes, sociais e

culturais  do  Município;  Luiza  de  Carvalho  Pires,  pedagoga com trabalho  amplo  e

significativo na Apae de Patos de Minas; Geraldo de Carvalho Pires, comerciante,

Vereador  e  Vice-Prefeito  no  período  de  1989  a  1992;  João  de  Carvalho  Pires,

professor, Diretor da Escola Estadual Capitão Miguel Jorge Safe por dois mandatos,

pioneiro  na  administração  moderna  dessa  Escola,  graduado  em  Química  e

Administração  de  Empresas  e  entusiasta  permanente  da  educação;  Luzia  de

Carvalho Pires, advogada, graduada em Letras, funcionária da Câmara Municipal de

Belo  Horizonte;  Jorge de  Carvalho  Pires,  engenheiro  mecânico  com  exercício  na

Arcelormittal  do  Brasil  com  grande  ação  solidária  em  favor  do  Município  de

Congonhas do Norte.

Octaviano foi um cidadão que sonhou e sempre lutou para que um dia pudesse

chegar um automóvel a essa cidade mineira onde as montanhas são a beleza e o

sinônimo de Minas Gerais. Também foi doador de terrenos destinados à construção

da casa paroquial local e para a construção de salão comunitário e da escola rural na

Comunidade de Suzana.

Com  seus  braços  firmes  e  sua  força  espiritual,  trabalhou  incansavelmente  na

década de 60 junto a outros grandes homens dessa região para que o Município

pudesse se emancipar e também na liderança de construção de estradas, a fim de

que pudesse chegar ao Município um meio de transporte que não fossem apenas os

animais de carga.

Foi tropeiro que trazia da Capital, nos lombos dos burros, alimentos e sustento para

as famílias congonhenses. De origem humilde, foi um homem excepcional em nosso

meio,  que  fez  de  sua  trajetória  de  41  anos  uma historia  de  cidadania,  trabalho,

patriotismo  e  dignidade.  Filho  inesquecível  desta  terra,  o  bem-estar  dos  seus

conterrâneos era a sua religião.  Sem política,  sem título e sem credenciais,  esse

homem  simples  se  notabilizou  pela  sua  modéstia,  coragem,  audácia,  bondade  e

sabedoria.

Amou a todos como irmãos na condição de amigo respeitoso e cidadão exemplar.
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Prestou  relevantes  serviços  a  sua igreja  e  à  comunidade,  tendo  sido  homem de

grande  integridade  e  hombridade  imponderável.  Homem  múltiplo,  Octaviano  foi

lavrador, vaqueiro, conselheiro, carreiro, pacificador, líder comunitário, líder religioso,

comerciante e muito mais.

Sempre atuou na administração e preservação do maior patrimônio do Município,

que é a  Igreja  de  Nossa Senhora  Sant’Ana,  construída  no  século  XVIII  no  estilo

barroco rococó, tendo sido tombada pela Iepha.

Possuidor de grande coração solidário, seu espírito de justiça, suas palavras certas

e acatadas credenciaram-no como consultor, conselheiro, liberador e pacifista. Seus

sábios conselhos, pareceres e boas lições de vida e amizade tornaram-se legados

preciosos para familiares e coletividade.

A cozinha de Octaviano era sempre de panelas fartas para o viajante que de longe

viesse, para os pobres, para o pessoal da zona rural que ia à cidade para consulta

médica e até mesmo para os ocasionais presidiários ou hospitalizados na pequena

casa de saúde, parca de recursos financeiros no atendimento aos doentes.

Ouvia  queixas  com  os  ouvidos  e  com  o  coração.  Homem  de  sentimento

humanitário, hospitaleiro, carinhoso, suas mãos se estendiam invariavelmente para

fazer  o  bem,  para  acolher,  para  agasalhar,  para  compartilhar  e  para  amenizar

possíveis dores. Essas mesmas mãos, que amansavam burros bravos, ordenhavam

vacas, manejavam o laço, teciam cabrestos e cortavam quilômetros e quilômetros de

panos  na  loja,  também  acariciavam  de  modo  acanhado  as  lágrimas  de  um

infortunado. Um benfeitor obscuro, um pioneiro, um condutor da paz, um zelador de

igreja, um contador de causos, um homem sem fronteiras, competente, um herói sem

medalha.

A justa razão da nossa homenagem, no entanto, é o Octaviano tropeiro, que se

levantava antes do sol, dormia sobre baixeiros, bebia água do córrego na concha das

mãos, cortava unha a canivete, andava de pés trincados campeando na madrugada a

tropa  que  conduzia  a  Conceição  do  Mato  Dentro,  em  busca  de  mercadorias  e

mantimentos para suprimento do comércio.

Minas Gerais presta genuína homenagem a esse mineiro congonhense bom, que

conheceu e percorreu as trilhas dessas estradas dia e noite, adivinhando-lhes cada
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pedacinho, cada pedra, cada córrego, cada sombra no caminho. Conheceu todos os

amanheceres dessa trilha e um dia sonhou com o asfalto, que agora nos chega.

Todos  os  que  lerem  estas  letras  tenham  em  mente  que  homens  com  dons

extraordinários  não  devem  passar  despercebidos  aos  conterrâneos  que  desejam

prestar tributo ao homem simples como o sereno da noite ou o orvalho da madrugada

que lhe molhava as alpercatas de couro cru, o qual desejou um dia andar pelo asfalto

de Congonhas do Norte.

Sendo assim, é justa e merecida a homenagem proposta por meio deste projeto,

em nome do povo mineiro, à cidade de Congonhas do Norte.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.466/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.489/2011

Determina atendimento  especial  aos  pacientes  vítimas de acidentes em geral  e

violência  doméstica  e  familiar,  nos  serviços  de  saúde  e  nos  especializados  em

cirurgia plástica reparadora da rede pública do Estado e conveniados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  determinado  o  atendimento  especial  aos  pacientes  vítimas  de

acidentes em geral  e violência doméstica e familiar,  nos serviços de saúde e nos

especializados  em  cirurgia  plástica  reparadora  da  rede  pública  do  Estado  e

conveniados, tendo como incidência os portadores de dano físico e estético.

§ 1º - Caso não esteja a vítima, quando da sua apresentação na unidade de saúde,

acompanhada  de  agente  das  polícias  civil,  militar  ou  bombeiro  militar,  deverá  o

responsável pelo atendimento comunicar imediatamente aos órgãos de defesa social

da existência do paciente, na unidade, com características de acidente em geral e

violência doméstica e familiar.

§ 2º - No atendimento especial aos beneficiários a que se refere o “caput”, inclui-se

a não permanência em filas de atendimento de marcação de consultas, de exames e

de internações.

Art. 2º - O governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de

Saúde,  coordenará,  acompanhará  e  promoverá  a  formação  e  a  capacitação  de
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recursos humanos necessários para o cumprimento desta lei.

Art.  3º  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  através  da

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  receberá  todas  as  informações  advindas  da

Secretaria de Estado de Saúde sobre os atendimentos comprovados em virtude de

acidentes em geral e violência doméstica e familiar, para a devida ação conjunta entre

as respectivas Secretarias e o direcionamento das providências cabíveis em virtude

dos casos apresentados.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: Este projeto tem como objetivo proporcionar a qualquer cidadão, que

comprovadamente tenha sido vítima de acidentes em geral ou violência doméstica e

familiar, atendimento especial nos serviços de saúde e nos especializados em cirurgia

plástica reparadora da rede pública do Estado e conveniados.

Após o advento da lei popularmente denominada Lei Maria da Penha e o que a

imprensa  vem  amplamente  divulgando  com  referência  às  graves  ocorrências  de

violência  contra  mulheres,  crianças,  idosos  e  homens  que  sofrem  com  a

consequência  de  diversas  agressões,  comprova-se  o  quanto  a  situação  é

preocupante.  Também as vítimas de acidentes poderão se utilizar  da prioridade e

atendimento desse serviço em casos de sequelas, como cicatrizes corporais, e de

risco de futuramente ficarem na condição de pessoas incapacitadas.

Ao recorrerem ao poder público, essas vítimas procuram a área da saúde para

minimizar o sofrimento da dor física e psicológica, bem como para obter de alguma

maneira  o  acolhimento  para  vencerem  os  malefícios  dos  danos  que  lhes  foram

causados.  Neste  momento,  há  a  obrigação  do  Estado  de  proporcionar  a  essas

pessoas  um  atendimento  digno,  auxiliando-as  juntamente  com  os  familiares,  na

superação dos traumas que herdaram em virtude do ocorrido.

Criar  no âmbito do nosso Estado um sistema de benefícios  que se coloque ao

alcance das vítimas dos casos citados na lei em comento será um avanço que poderá

ser modelo de excelência para o Brasil e para o mundo.

Dessa forma, peço aos nobres parlamentares o apoio necessário para a aprovação
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deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.490/2011

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  -  IPVA  -,  incidente  sobre  veículos  novos  adquiridos  por

aposentados e pensionistas que percebam de um a cinco salários mínimos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado concederá desconto de 10% (dez por cento) no valor do IPVA

incidente  sobre  veículos  novos  adquiridos  por  aposentados  e  pensionistas  que

percebam de um a cinco salários mínimos.

Art. 2º - A isenção de que trata o art. 1º será deferida aos destinatários desta lei

após a comprovação de que se enquadram na faixa de renda nele prevista.

Parágrafo único - Os beneficiários da isenção não poderão transferi-la a parentes

ou terceiros que possuam veículos, mesmo que sejam seus dependentes.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O crescimento econômico que ocorreu no País na década passada

possibilitou o acesso de milhares de cidadãos a bens de consumo. Computadores,

eletrodomésticos, celulares e outros bens vêm sendo adquiridos por uma nova classe

média que busca conquistar qualidade de vida e cidadania.

Uma  população  que  deseja  alcançar  essas  condições  é  a  dos  pensionistas  e

aposentados. Nada mais justo que isentá-los do pagamento do IPVA, permitindo que

suas  condições  de  vida  sejam  melhoradas.  O  imposto  sobre  veículos  é  um  dos

tributos mais fortes e que mais arrecadam. Isentar os aposentados e pensionistas é

uma forma de democratizar o acesso desse segmento à inclusão social e à cidadania

plena. De forma indireta, é mais um benefício social para os milhares de pensionistas

e aposentados, que muitas vezes são obrigados a utilizar o transporte coletivo urbano

e intermunicipal, economizando recursos para pagar os tributos incidentes sobre seus

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.491/2011

Declara de utilidade pública a entidade Operário Esporte Clube – OEC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Operário Esporte Clube, com

sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A entidade em apreço tem a finalidade de promover a iniciação e a

prática do esporte amador, em especial do futebol de campo, futsal e outros esportes

que venham a ser desenvolvidos no clube, regendo-se por seu estatuto.

As  modalidades  esportivas  a  que  se  dedica  não  têm  fins  lucrativos  e  visam

desenvolver o esporte nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, aspirante, titulares e

veteranos, masculinas e femininas.

Por esses e outros motivos faz-se necessária a concessão do título de utilidade

pública à entidade Operário Esporte Clube.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.492/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  em  Transporte

Coletivo Urbano de Belo Horizonte e Região Metropolitana – Astracurb -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Trabalhadores em

Transporte Coletivo Urbano de Belo Horizonte e Região Metropolitana, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.
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Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de

Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  visa  a  promover  a  qualidade  de  vida  do

rodoviário, além de prestar-lhe atendimento jurídico digno.

A Associação, desde a sua criação, tem sido um canal de comunicação importante,

de seus associados com os órgãos públicos e as entidades de classe.

Por essas e outras ações, a entidade em questão merece desta Casa Legislativa o

título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.493/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do

Consumidor - Polisdec -, 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 Mineiro de Políticas Sociais e

de Defesa do Consumidor – Polisdec - Minas Gerais, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor -

Polisdec -,  com sede no Município de Belo Horizonte, fundado em 2010,  tem por

finalidade auxiliar na concretização da garantia dos direitos do consumidor.

Com intensa atuação na área, o Instituto é membro do Conselho de Usuários do

Serviço de Telefonia Fixo Comutado da Telemar Norte Leste S.A., em Belo Horizonte.

Todos os seus membros são integrantes da Comissão de Direito do Consumidor da

OAB-MG,  e  entre  muitas  funções,  o  Instituto  realiza  um  trabalho  de  assessoria

jurídica gratuito na Associação dos Moradores da Serra, realiza palestras nas escolas

públicas  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  participa  de  reuniões  do

Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  além  de  promover  outras
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atividades de extrema relevância para a sociedade.

É uma entidade civil,  sem fins  lucrativos,  e  os  membros  de  sua Diretoria  e  do

Conselho  Fiscal  não recebem nenhum benefício  ou  vantagem em decorrência do

exercício de suas funções.

Fica patente, assim, que a entidade preenche todas as exigências elencadas na Lei

nº 12.972, de 1998, para a declaração de utilidade pública, entre as quais podemos

destacar o regular e contínuo funcionamento há mais de 1 ano, diretoria composta

por pessoas de reconhecida idoneidade e não remuneradas pelo seu “munus”, bem

como comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim,  considerando que a associação desenvolve  uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público, e não encontrando nenhum óbice legal para

que seja declarada de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para

aprovação deste projeto.

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

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.564/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de providências para

que sejam adquiridos equipamentos para a Associação dos Deficientes de Contagem

com o objetivo de possibilitar a pessoas com deficiência a prática do basquete.

Nº  1.565/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  da  Saúde  as  notas  taquigráficas  da  19º  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  de

denúncias de violações de direitos humanos de doentes renais crônicos por parte da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e para a aplicação da Resolução da Diretoria

Colegiada da Anvisa RDC-154/2004, de modo a proteger a vida dos pacientes que

realizam diálise.

Nº  1.566/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido

de providências para inclusão da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira e do Sr. José Luiz
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Rodrigues, respectivamente, Coordenadora e Diretor Estadual do Sind-UTE-MG, no

programa de  proteção  dessa  Secretaria,  tendo  em  vista  denúncia  de  que  esses

sindicalistas têm sido monitorados e seguidos por policiais à paisana.

Nº  1.567/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para a abertura

de procedimento com relação ao Sr. Hélio Lisse Júnior, Delegado Regional, que teria

ordenado  a  um  investigador  que  requisitasse  informações  sobre  reunião  dessa

Comissão no Município de Frutal.

Nº  1.568/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido

de  providências  para  que  a  Polícia  Federal  dê  proteção  à  Sra.  Stella  Pacheco

Pimenta, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas, que está

sofrendo ameaças de morte em decorrência de ser testemunha em processo criminal

relacionado a incêndio ocorrido nesse Tribunal.

Nº  1.569/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social as notas taquigráficas da 43ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja

inserido  no  Programa de Proteção a  Defensores  de  Direitos  Humanos  em Minas

Gerais o Sr. Marcelo Dugulin Correa de Castro, Agente de Segurança Socioeducativo

do Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, de Montes Claros, tendo em

vista as ameaças que afirma ter sofrido em decorrência do exercício de suas funções.

Nº  1.570/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

de denúncias de assédio moral contra Agentes Socioeducativos nas instituições em

que trabalham.

Nº  1.571/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a apuração de

denúncia de monitoramento das atividades do Sind-UTE-MG nas imediações de sua

sede e para a abertura de inquérito diante da recusa do Comandante-Geral da PMMG

em remeter ao local uma viatura dessa corporação.

Nº  1.572/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Corregedoria  do  Sistema  Prisional  e  à  Ouvidoria  do  Sistema

Penitenciário  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncias  de  que  os

detentos do Presídio Floramar,  em Divinópolis,  estariam sofrendo as violações de

direitos humanos que menciona.

Nº  1.573/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 45ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  suspensão

preventiva  do  Diretor  do  Presídio  de  Frutal  e  do  Agente  Penitenciário  de  nome

Leandro, que foram citados por prática de tortura física e psicológica e de outras

formas de maus-tratos contra os Vereadores do Município de Fronteira presos por

ordem judicial.

Nº  1.574/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas

da  45ª  Reunião  Extraordinária  dessa Comissão e  pedido  de  providências  para  a

apuração  de  denúncias  de  participação  de  Agentes  Penitenciários  na  prática  de

tortura física e psicológica e de outras formas de maus-tratos contra os Vereadores

do Município de Fronteira presos por ordem judicial.

Nº  1.575/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos na Comarca de Frutal

as notas taquigráficas da 45ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de

providências  para a apuração de denúncias  de violação de direitos  humanos dos

Vereadores do Município de Fronteira presos por ordem judicial e de denúncia de

superlotação e insalubridade na unidade prisional desse Município.

Nº  1.576/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  e  à  Corregedoria  do

Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  da  45ª  Reunião  Extraordinária  dessa

Comissão,  os  documentos  entregues  por  advogados  nessa  reunião  e  pedido  de

providências para a apuração de denúncias de atuação irregular dos Promotores que

atuam  no  caso  dos  Vereadores  do  Município  de  Fronteira  presos  a  pedido  do

Ministério Público e para a apuração do caso de um adolescente de nome Gabriel

que teria ficado acautelado e acorrentado no Presídio de Frutal.
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Nº  1.577/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Conselho  Nacional  de  Justiça  e  à  Corregedoria  do  Tribunal  de

Justiça  as  notas  taquigráficas  da  45ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e

pedido de providências para a apuração de denúncia de irregularidades na conduta

do Sr. Elton Pupo Nogueira, Juiz de Direito da Comarca de Frutal.

Nº  1.578/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de apoio, a ser encaminhada à Presidenta da República, ao Ministério

dos Esportes, à Presidência da FIFA e à Presidência da CBF, à campanha Abre a

Copa Mineirão.

Nº  1.579/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Coordenador do Procon-MG pedido de providências para que seja

aplicada punição  adequada  aos  comerciantes  dos  "shoppings"  de  Belo  Horizonte

mencionados na pesquisa fiscalizatória realizada pelo Procon Assembleia, em razão

do descumprimento da Lei Estadual nº 11.823, de 1995, e da Lei Federal nº 12.291,

de 2010.

Nº  1.580/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

verificar as condições de iluminação da Escola Municipal Professor Edgar da Matta

Machado, bem como a manutenção da limpeza e da capina no seu entorno, com o

objetivo de melhorar a segurança no local.

Nº  1.581/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  verificar  as  condições  de

iluminação da Escola Municipal Professor Edgar da Matta Machado, bem como sua

possível ampliação, com o objetivo de melhorar a segurança no local.

Nº  1.582/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o reforço da

força-tarefa criada para o combate à criminalidade no Município de Betim e para a

tomada de medidas com vistas a conter a violência no entorno das escolas.

Nº  1.583/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual  cópia  da  denúncia

recebida por  essa Comissão sobre possíveis  maus-tratos perpetrados contra uma
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criança da tribo Maxacali internada em um hospital pediátrico da Capital e pedido de

providências para averiguar a prática de infanticídio nas comunidades indígenas do

Estado.

Nº  1.584/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que seja

aberto,  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Bertópolis,  procedimento

investigativo acerca de possíveis  maus-tratos perpetrados contra crianças da tribo

Maxacali.

Nº  1.585/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para

agilizar a votação do projeto de lei que criminaliza o infanticídio indígena.

Nº 1.586/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja  mantido  o

cronograma de licitações e obras da Rodovia MG-383.

Nº 1.587/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para que seja realizada a pavimentação asfáltica das vias de acesso que ligam o

Município de São João del-Rei ao Distrito de Emboabas e ao Município de Piedade

do Rio Grande.

Nº 1.588/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a instalação de torre para celular

no Distrito de Fonseca, no Município de Alvinópolis.

Nº 1.589/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Seplag  pedido  de  providências  para  priorizar  e  agilizar  a  liberação  dos  recursos

relativos às emendas apresentadas, para execução em 2011, ao Programa 0140 -

Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg.

Nº 1.590/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  implantação  de

parque tecnológico em Teófilo Otôni.

Nº 1.591/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  implantação  de
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parque tecnológico no Alto Paranaíba.

Do Deputado Carlin Moura em que solicita sejam anexados ao Projeto de Lei nº

2.355/2011 ofícios e carta que contêm manifestações relativas à matéria objeto da

proposição. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.355/2011.)

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja incluído o termo "urbanismo" no

nome da Frente Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, passando esta

a  denominar-se  Frente  Parlamentar  de  Engenharia,  Arquitetura,  Agronomia  e

Urbanismo. (- Anexe-se ao requerimento do Deputado Paulo Lamac em que solicita

seja  comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  de  Engenharia,

Arquitetura e Agronomia.)

Do Deputado Carlos Mosconi em que solicita a realização de ciclo de debates para

tratar  da  legislação  e  das  ações  culturais  relativas  à  produção,  comercialização,

divulgação  e  consumo  do  queijo  artesanal  mineiro,  com  a  participação  das

Comissões  de  Cultura,  de  Saúde  e  de  Política  Agropecuária,  da  Secretaria  de

Agricultura, do IMA e da Emater-MG. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlin Moura,

Leonardo Moreira e Sargento Rodrigues (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos,  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Segurança  Pública,  de  Transporte,  de

Administração  Pública,  do  Trabalho  (2),  de  Saúde,  de  Assuntos  Municipais  e  de

Política Agropecuária e dos Deputados Ivair  Nogueira, Doutor Viana,  Sávio Souza

Cruz e Sargento Rodrigues.

Oradores Inscritos

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

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  pessoas  que

acompanham  as  atividades  da  Assembleia  e  profissionais  da  imprensa,  quero

inicialmente justificar a minha presença nesta tribuna para falar sobre um assunto

condizente com a atividade de tantos profissionais liberais que atuam na Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Embora não seja médico, e sim advogado de

formação, considero-me parte legítima para falar de um tema importante na vida do
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Município e do Estado.

Tendo sido Prefeito durante alguns anos, tenho a consciência de que as questões

de  saúde  pública  podem  ser  geridas  pelos  governos  federal  e  estadual,  mas  as

consequências diretas e imediatas refletem exatamente em quem dirige o Município:

o Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal não tem como estabelecer um limite mínimo

de  verba  a  ser  gasta  com  a  saúde.  Os  problemas  se  sucedem  no  território  do

Município,  e  ocorrem  situações,  quando  não  há  referência,  direcionamento  nem

condições  de  tratamento,  nas  quais  o  Prefeito  se  vê  na  obrigação  de  resolver  o

problema,  ainda que o serviço seja pago com recursos que não os destinados à

saúde.

Em  razão  disso,  considero-me  parte  legítima  para  comentar  o  assunto.  Esse

assunto renova para os Municípios brasileiros, para os Estados e sobretudo para os

cidadãos brasileiros uma esperança: a regulamentação da Emenda à Constituição nº

29.  Claro  que,  para  discorrer  sobre  os  repasses,  os  valores,  os  limites  e  a

competência, ninguém melhor do que profissionais da área da saúde; todavia, para

fazer  um  comentário  institucional  sobre  o  tema,  um  ex-Prefeito  tem  legitimidade.

Ocupei grande parte de minha vida, seis anos, no exercício do cargo de Prefeito.

Estou reforçando o assunto consciente de que estou sendo repetitivo, mas faço-o

para  ressaltar  as  circunstâncias  em  que,  não tendo no  limite  legal  recursos para

resolver o problema, os Prefeitos são levados a pagar certos tratamentos. Eu mesmo,

certa feita, fui levado a isso, usei recursos de outras fontes que não os destinados à

saúde,  porque  os  recursos  já  estavam  esgotados,  superando  o  limite  que  os

Municípios dispõem.

A Câmara dos Deputados rejeita a criação de outro tributo para financiar a saúde.

Esse é o segundo tema a que me vou reportar. Antes, vou conceder a palavra ao

Deputado  Neider  Moreira,  que,  anteontem ou  no início  da  semana,  esteve nesta

tribuna comentando a importância da regulamentação da Emenda à Constituição nº

29. Nesse caso, considero que o Deputado Neider Moreira, profissional da área da

saúde,  tem bastantes condições de contribuir  muito para o que desejo manifestar

nesta tribuna.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, esse assunto
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é extremamente pertinente.  Na verdade,  ontem houve a votação,  na Câmara dos

Deputados, da regulamentação da Emenda à Constituição nº 29. Há um misto de

esperança e  de  perplexidade.  A Câmara dos Deputados alterou profundamente  o

texto aprovado no Senado, ao retirar o percentual mínimo que a União deve investir

em saúde. Preservou os 15% dos Municípios, os 12% dos Estados, mas retirou os

10% previstos pelo Senado para a esfera federal, considerando apenas a variação

nominal do PIB em relação ao ano anterior.

Assim,  neste  momento  devemos  atuar,  com  esforço  redobrado,  junto  aos

Senadores por Minas Gerais para que também eles  se empenhem, junto com os

Senadores dos demais Estados, a fim de que no Senado se resgate o texto que havia

sido enviado à Câmara dos Deputados. Com esse objetivo, também as entidades

representativas  da  saúde  pública  devem  manifestar-se  diretamente  ao  Senado

Federal. Na verdade, não é possível estabelecermos percentuais para Municípios e

Estados, sem que também haja um percentual mínimo de responsabilidade da União.

Ou  seja,  é  necessário  um  trabalho  conjunto  desta  Casa,  das  entidades

representativas da saúde e dos Senadores por Minas Gerais,  para que o Senado

reafirme  o  texto  que  havia  sido  enviado  à  Câmara  dos  Deputados.  Além  disso,

devemos requerer aos parlamentares estaduais e federais do PT que Minas Gerais

não continue em uma situação tão ridícula quanto a que vive hoje, pois, sendo o 2º

Estado do Brasil  em termos econômicos e populacionais,  é o 18º em verba “per

capita” que recebe do governo federal destinada ao setor da saúde. Agradeço-lhe a

oportunidade, Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa – Agradeço ao Deputado Neider Moreira,  que, no

pronunciamento que fez nesta tribuna nesta semana, o qual acompanhei, demonstrou

a  mesma preocupação  que  tenho:  ao  instituir  a  obrigatoriedade  para  Estados  e

Municípios, seria necessário que a Câmara tivesse dado igual tratamento ao governo

federal, mesmo porque o cidadão brasileiro vive é no Município. É aí que a pessoa

nasce, cresce, morre e é sepultada ou cremada, segundo o destino que escolher.

Na  verdade,  é  no  Município  que  as  coisas  acontecem,  e,  como  eu  dizia

anteriormente, quando fui Prefeito - coisa que V. Exa. poderá vir a ser em breve; não

estou desejando, mas compreendo a importância política de V. Exa. em sua terra
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natal e faço uma sugestão -, pude entender as dificuldades que se apresentam. O

Prefeito tem de gastar no mínimo 15% em saúde, mas nenhum Prefeito, em nenhum

Município mineiro ou brasileiro, por mais sacrifício que faça, consegue limitar os seus

gastos a esse percentual – gasta, no mínimo, 20%; muitos já chegam a 30%. Como

eu dizia, a doença não é planejada; não escolhemos o dia de adoecer ou o tipo de

doença  a  enfrentar.  Mas  às  vezes  a  doença  surge,  e,  quando  isso  acontece,  o

Prefeito é procurado e se reporta ao índice do Estado, mas não consegue acesso,

porque o Estado já está além dos seus limites. Aí ele se reporta a outras fontes do

Município, se ainda existirem. Com isso, às vezes recebe advertências e punições

dos órgãos de controle, que lhe cobram um direcionamento dos gastos. Mas ninguém

estava ao lado do dirigente municipal quando o problema lhe foi apresentado. É uma

preocupação que precisamos ter.

Portanto, procedem as ponderações do Deputado Neider Moreira: o Senado deve

refletir sobre a questão, pois estabelecer um parâmetro mínimo para todas as esferas

de poder, como as coisas estão colocadas hoje, gera um misto de esperança e de

preocupação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, minha

contribuição, muito modesta, decorre dessa reflexão que V. Exa. nos propõe nesta

tarde; aliás, mais do que reflexão, um chamamento que V. Exa. faz a esta Assembleia

para que, daqui por diante, pensemos na contribuição efetiva que esta Casa poderá

fazer em sua atuação junto ao governo federal.

Todo o Brasil acompanhou ontem a votação da Emenda nº 29, decantada em prosa

e verso por Municípios, parlamentares e por todos os brasileiros que aguardam o

oxigênio necessário aos Municípios, que é onde está o problema. Como V. Exa. muito

bem manifestou, é no Município, lá longe, em todos os rincões do Brasil, que vivemos

essa situação angustiante que tem trazido aos Prefeitos e aos gestores de saúde os

mais sérios problemas para que a vida seja restabelecida com plenitude.

Essa  reflexão  que  V.  Exa.  faz,  bem  como  a  contribuição  do  Deputado  Neider

Moreira, sem dúvida traduz um chamamento para que tenhamos – e a Assembleia

Legislativa sempre teve – essa oportunidade de levantar mais uma vez, como sempre

fez, essa bandeira, para que o governo federal, os Senadores e todos aqueles que
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ainda venham a aperfeiçoar essa emenda deem esperança à saúde do Brasil. Vejo

que essa é uma das situações mais complicadas que estamos vivendo. Na parte da

manhã, todos os jornais deram essa notícia, mas, se analisarmos bem, sabemos que

na sua plenitude pouco valerá, porque a emenda não avançará. O avanço será dos

parlamentares do Senado, e é por isso que esta reflexão de V. Exa. nos chama a

discutir a saúde no governo federal pela Assembleia Legislativa. Parabéns pela sua

abordagem.

O Deputado  Sebastião  Costa  –  Muito  obrigado,  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva.

Percebo  que o  Deputado  Bonifácio  Mourão  quer  contribuir  com minha  fala  neste

momento. É uma honra para mim conceder-lhe a palavra antes de concluir o meu

raciocínio.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - A honra é minha, Deputado Sebastião

Costa. O assunto que V. Exa. aborda desperta a todos, pois a questão da saúde é um

problema  do  Brasil  inteiro.  V.  Exa.  já  foi  Prefeito,  eu  também,  e  passou  por

dificuldades. Aliás, já assinalou as dificuldades que têm os Municípios não só na área

da saúde, mas em todas as áreas. Veja V. Exa., Deputado Gustavo Valadares, todos

sabemos que quase 70% da arrecadação de todos os impostos no País ficam em

Brasília, com o governo federal. Aos Municípios e aos Estados, sobram-lhes pouco

mais de 30%, indo de 20% a 25% para os Estados e apenas 15% para os Municípios.

Como é  que o  Município  sobreviverá  com  15%,  com  a  folha  de  pagamento  dos

servidores públicos, com o percentual mínimo de 25% para educação, com o mínimo

de 15% para a saúde, quando praticamente todos recolhem mais de 20% para a

saúde, conforme V. Exa. disse?

Por exemplo, em uma cidade-polo, com um hospital municipal, este acaba sendo

regional - e, quanto melhor o hospital, mais ambulâncias vêm trazendo pacientes de

fora,  pois  os  Municípios  menores  têm  o  mínimo para  a  saúde.  Realmente,  é  de

fundamental importância o que V. Exa. está dizendo, por isso merece nosso aplauso.

Estamos aqui segurando a bandeira do Congresso Nacional que acabou de aprovar a

Emenda à Constituição nº 29. Esperamos que a Presidenta da República a sancione

e, assim, resolva um dos mais sérios problemas do Brasil.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Gostaria  de  agradecer  ao  Deputado  Bonifácio
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Mourão a sua intervenção. Observando e cumprindo o Regimento Interno no tocante

aos  minutos  que  me restam,  ainda  gostaria  de  dizer  que  a  luta  dos  que  estão

empenhados na valorização da saúde não terminou. A vigilância deve continuar para

que possamos atingir os objetivos desejados.

O Sr.  Presidente (Deputado Dinis  Pinheiro)  -  Com a palavra,  a Deputada Luzia

Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o

correligionário Sebastião Costa expôs a questão de maneira muito adequada, mas

outra  questão  nos  preocupa,  e  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  autor  da  Emenda  à

Constituição nº 29, há 10 anos, está ouvindo atentamente. O relator apresentou uma

emenda que retira  do  cálculo  desse percentual  os  recursos do  Fundeb,  o  que é

preocupante, porque sobrou apenas para os Municípios do Estado. Nem os 10% do

Estado nem os 15% do Município serão excluídos desse cálculo, portanto os recursos

são menores ainda, apesar de serem só do Estado e do Município. Creio que fizeram

isso  para  forçar  a  aprovação  de  um  novo  imposto,  sabiamente  rejeitado  pelo

Congresso  Nacional  ontem.  Quero  manifestar  minha  preocupação,  pois,  após  10

anos, regulamenta-se uma emenda, mas subtrai-se a viabilidade de se destinarem

mais recursos para a saúde. No fundo, ficará mais ou menos como está, ao não se

garantir esse percentual sobre o montante dos recursos de cada ente da Federação.

Especialmente,  não se previu  a  necessidade,  ou a obrigatoriedade,  de o governo

federal ter um percentual fixo.

Quero dizer também que ontem, na Comissão de Defesa do Consumidor, houve

uma audiência pública para discutir a prestação dos serviços pelos cartórios em Belo

Horizonte, pois há muita reclamação da população. Cartório é um serviço público feito

sob concessão do Estado, por meio de legislações federal e estadual, mas exercido

de  forma privada.  O  serviço  é  sem concorrência,  sem  risco  e  sem investimento;

justamente por isso quem vai ao cartório sabe como são os preços e a precariedade

dos  serviços:  o  excessivo  tempo  de  espera,  a  falta  de  uniformidade  nos

procedimentos entre cartórios e a falta de uniformidade entre os serviços prestados

por funcionários de um mesmo cartório. Durante os debates, muita gente perguntou

se eram cartórios ou “cartéis”.
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Esse é um serviço público essencial  e  obrigatório.  Manifesto meu espanto,  pois

existe  uma  lei  aprovada  nesta  Assembleia,  de  1998,  que  ainda  não  se  tornou

realidade. Não conheço a realidade de outros Municípios, mas conheço a de Belo

Horizonte. O número de cartórios na cidade é o mesmo de 1959, quando a população

era  um  quarto  da  de  hoje.  De  lá  para  cá,  pasmem!,  somente  um  cartório  foi

acrescentado  para  atender  à  população  e  ao  crescimento  da  cidade.  Com  isso,

obviamente, os serviços foram perdendo em qualidade. Principalmente nos cartórios

de registro de imóveis, cujo serviço é bastante lucrativo, sem que a isso corresponda

um atendimento de qualidade. Os cartórios são imexíveis, poderosos.

Cabe a esta Casa, que aprovou a lei, tomar medidas para exigir o cumprimento

dela, sob pena de nós, legisladores, ficarmos desmoralizados. Como uma lei, votada

nesta  Casa  há  13  anos,  não  é  posta  em  prática?!  Em  Belo  Horizonte,  há  sete

cartórios  de  registro  de  imóveis.  Estão  previstos  12,  o  que  ainda  é  pouco,  se

pensarmos no tamanho desta cidade e no crescimento imobiliário que tem havido

aqui. Mesmo assim, não conseguimos mexer no cartel dos cartórios para garantir o

cumprimento de uma legislação que está consolidada.

Concedo aparte à nobre Deputada Liza Prado,  que presidiu a audiência pública

ontem e pôde também testemunhar a demanda da população.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputada Luzia, gostaria de cumprimentá-la

e dizer que ontem a sua defesa da população foi brilhante. Creio que há problemas

gravíssimos, até mesmo no Cartório do 6º Ofício da Capital. O nosso Plenário estava

lotado, e todos os presentes reclamaram dos prazos. O Cartório do 4º Ofício foi muito

elogiado, é todo informatizado. Lá as pessoas são tratadas com muita urbanidade.

Em relação ao Cartório do 6º Ofício, que não conheço, a reclamação foi generalizada.

Enquanto  no Cartório  do  4º  Ofício,  por  exemplo,  se obtém uma matrícula  em 48

horas, no Cartório do 6º Ofício a demora vai para mais de um mês. Havia lá pessoas

com  prazos  determinados  porque  vão  examinar  determinado  projeto,  mas  não

seguem a norma nem os prazos que a legislação exige.

É  preciso  buscarmos  o  zoneamento.  Aí,  Deputada,  quero  cumprimentá-la.

Apresentamos vários requerimentos para que o zoneamento seja discutido, para que

uma lei estadual não fique apenas no papel, mas seja respeitada. O cidadão e a
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cidadã  que  vão  ao  cartório  e  pagam  caríssimas  taxas  têm  direito  a  serviço  de

qualidade.  É  preciso  que  sejam  respeitados.  Não  podemos  permitir  que  uma lei

aprovada por esta Casa fique apenas no papel. Deputada, parabéns! Vamos pedir

agilidade para nosso requerimento.

Apresentamos  outro  requerimento,  também  aprovado,  com  vistas  a  que  a

Corregedoria apure todas as denúncias que fizemos. Que imobiliárias, cidadãos e

cidadãs não fiquem com medo de reclamar de nenhum cartório.  Esta Casa não é

omissa nem permitirá perseguição. Caso alguém faça reclamação na Corregedoria,

com certeza tem de se abrir procedimento, e exigiremos resposta adequada. Isso é

um desrespeito à lei.

Deputada Luzia, pode contar sempre comigo para exigir qualidade para as pessoas

que  necessitam  de  serviços  cartoriais.  Que  haja  responsabilidade!  Não  adianta

pensar que não vamos buscar uma solução nem que não vamos exigir a fiscalização

da Corregedoria. É muito grave a Corregedoria não fazer fiscalização. Aliás, um Juiz

foi muito elegante em sua exposição, garantindo-nos que vai efetivamente apurar as

denúncias apresentadas por nós. Não podemos aceitar – não se trata de todos do

Estado – cartel.

Precisamos  também  exigir  que  o  concurso  realizado  seja  respeitado  e  que  os

próximos  aprovados  sejam  chamados.  O  entulho  da  ditadura,  que  indicava  ou

premiava os cartórios com benesses, é ultrapassado. É necessário fiscalizarmos. É

preciso que exijamos qualidade, bom atendimento e tratamento decente para os que

ainda  estão  nesse  regime.  É  assim  que  temos  de  fazer.  Deputada,  gostaria  de

cumprimentá-la pelo trabalho.  Conte comigo. Os nossos requerimentos vão ajudar

muito todas as pessoas.

As  pessoas  têm  direitos,  porque  se  trata  de  relação  de  consumo,  apesar  das

divergências quanto a isso. Têm de fazer reclamações porque estão pagando e têm

direito  a  tratamento  decente,  educado,  ágil  e  eficiente,  que  é  princípio  da

Constituição. Temos de ser eficientes. Eficiência pressupõe rapidez, agilidade e uso

de tecnologia adequada. Que Deus a ilumine, Deputada, para continuar a defender as

pessoas com tanta qualidade e eficiência! Conte comigo. Continuaremos fiscalizando

e exigindo qualidade nos serviços.
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A Deputada  Luzia  Ferreira*  -  Muito  obrigada,  Deputada  Liza  Prado.  Sobre  a

denúncia aqui trazida, o Cartório do 6º Ofício atende às regiões de Venda Nova e

Pampulha, a chamada região Norte, que hoje tem crescimento imobiliário imenso. As

pessoas são extremamente penalizadas pelo atendimento desse cartório.

Queria  chamar  a  atenção de todos  para  esta  importante  audiência  pública  que

houve ontem. Precisamos cobrar do Tribunal de Justiça a ampliação do número de

cartórios. Pesquisei sobre esse assunto, que chegou ao STJ. Os cartórios, à época,

questionaram essa lei no STF, que atestou a legalidade, a constitucionalidade dela.

Cabe a esta Casa, daqui para a frente, tomar as medidas necessárias para que o

Tribunal  de  Justiça  proceda  à  definição  dos  12  distritos  de  Belo  Horizonte  para

acabarmos, por meio de concurso público, do mérito, com o péssimo serviço prestado

pelos cartórios à população.

Agradeço a todos a atenção. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o silêncio obsequioso existe no Código

de Direito Canônico, para calar divergências teológicas. Queria saber onde consta a

figura do silêncio obsequioso dos Deputados no Regimento Interno da Assembleia.

Estou inscrito para falar e, caso a reunião continue, gostaria que seguissem a ordem

de inscrição e que me fosse dada a palavra. Se a reunião não vai continuar, em vez

de  querer  impor  silêncio,  que  esta  Mesa  a  encerre,  porque  a  figura  do  silêncio

obsequioso aqui não existe. Estou inscrito para falar.

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, a Presidência conduzirá, com muita

paciência, os trabalhos nesta tarde, utilizando, acima de tudo, do preceito religioso,

sobretudo quando a anormalidade ocorre nesta Casa. Então, neste momento, para a

preservação da cordialidade, da civilidade, a Presidência entende que ainda não há

possibilidade de prosseguimento dos trabalhos. Vamos aguardar, por gentileza, mais

alguns minutos.

O Deputado Durval Ângelo - Só gostaria que V. Exa. citasse o artigo do Regimento

Interno que permite ao Presidente tomar esse posicionamento agora.

O Sr. Presidente - Gostaria que V. Exa. tivesse um olhar mais atencioso para o art.
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83, inciso VIII, por favor.

O Deputado Durval Ângelo - Como também permite o Regimento Interno, gostaria

que V. Exa. o lesse, para que todos pudessem tomar conhecimento. Já o conheço.

O Sr. Presidente - Por gentileza, Deputado Durval Ângelo, faça a leitura, por favor.

O Deputado Durval Ângelo - Olhem bem, “Art. 83 - Ao Presidente, como fiscal da

ordem, compete tomar  as providências  necessárias  ao funcionamento normal  das

reuniões, especialmente:

I - fazer observar as leis e este Regimento;” O Regimento estabelece que a ordem

dos oradores tem de ser seguida. Estou inscrito.

“II  -  recusar  proposição  que  não  atenda  às  exigências  constitucionais  ou

regimentais;”  O  que  este  Deputado  está  fazendo  não  é  nada  que  atente  à

Constituição ou ao Regimento.

“III - interromper o orador que se desviar do ponto em discussão (...)”, Não temos

orador nenhum falando. Então, não se aplica esse dispositivo.

“IV - convidar a retirar-se do recinto do Plenário o Deputado que perturbar a ordem;”

Todos os Deputados aqui estão realmente cumprindo a ordem, aguardando V. Exa.

também cumpri-la.

“V - aplicar censura verbal ao Deputado;” Não há Deputado nenhum falando. Então,

V. Exa. não pode aplicar a censura verbal.

“VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o prazo de sua permanência na

tribuna;” As tribunas estão vazias.

“VII - não permitir  a publicação de expressões vedadas por este Regimento;” Só

pode  haver  expressões  vedadas  se  alguém  se  expressar.  Ninguém  está  se

expressando.

“VIII  -  suspender  a  reunião  ou  fazer  retirar  pessoas  das  galerias,  se  as

circunstâncias  o  exigirem.”  Primeiramente,  não  temos  reunião  suspensa  ou  em

prosseguimento.  Temos  aqui  um  silêncio  obsequioso.  Acho  que  isso  acaba

provocando os manifestantes a, de alguma forma, tentar descobrir uma justificativa,

talvez, para algum ato que possa acontecer semana que vem, que já imagino qual

será.

O Sr. Presidente - A Presidência reitera a firme disposição de respeitar o inciso VIII.
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Atuando tão somente neste campo, acho por bem que as galerias permaneçam com

as presenças ilustres das senhoras e dos senhores. A Presidência não vai solicitar,

em instante algum, a retirada dos manifestantes. Portanto, de forma muito paciente e

pacífica, a Presidência entende por bem a manutenção do silêncio até que possamos

dar sequência e continuidade aos trabalhos. Então, Deputado Durval Ângelo, essa

questão é ponto encerrado.

O Deputado Durval Ângelo - Então, essa Presidência assume que não cumpre o

Regimento. Acho correto, pois, no Regimento, só há a figura de alguém intervindo nas

tribunas  ou  nesses  microfones  ou  há  reunião  suspensa.  Não  temos  a  figura

intermediária. Trarei assunto de interesse desta Casa para o Plenário, que comecei

explicitar  hoje  em  questão de  ordem  pela  manhã.  Estou  saindo  de  uma reunião

agora, de quatro horas e meia, da Comissão de Direitos Humanos. Sinto-me no dever

de tornar público o que foi discutido na reunião. Discutimos questões fundamentais

ligadas à organização da Polícia Militar de Minas Gerias. Então, quero que V. Exa.

tome uma medida:  ou continue a ordem dos oradores inscritos  ou a reunião seja

encerrada, de plano. Prefiro a continuidade, porque estou inscrito para falar.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Deputado, mediante o apelo brilhante de V. Exa., a Presidência

entende por bem suspender os trabalhos por 10 minutos, nos termos do inciso VIII do

art. 83 do Regimento Interno. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para seu

pronunciamento, o próximo orador inscrito, o ilustre Deputado Carlos Mosconi.

Questão de Ordem

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  questão  de  ordem.  Solicito  o

encerramento de plano da reunião, pois é claro que não há 26 Deputados presentes.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  como  concedi  a  palavra  ao

Deputado Carlos Mosconi, em outro momento irei conceder-lhe a questão de ordem.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, em termos regimentais, também na

fase de oradores inscritos, os trabalhos não podem prosseguir sem a presença de 26

Deputados. Sr. Presidente, peço a recomposição de quórum.
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O Sr. Presidente - Por gentileza, a palavra está com o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhoras e senhores presentes nas galerias, em primeiro lugar, quero cumprimentar

V.  Exa.  pela  maneira  serena,  tranquila,  firme  e  determinada  com  que  dirige  os

trabalhos desta Casa. Fico feliz por vir a esta tribuna falar sobre um assunto que,

neste momento, neste dia, nesta semana, envolve todo o País tal sua importância e

gravidade:  a  votação  no  Congresso  Nacional  da  regulamentação  da  Emenda  à

Constituição nº 29.

Anteontem,  eu,  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Fábio  Cherem,

representando a Comissão de Reforma Política desta Casa, estivemos em Brasília

para cumprir uma missão desta Casa e levar ao Deputado Federal Henrique Fontana,

do PT do Rio Grande do Sul,  relator  desse projeto na Câmara dos Deputados, o

trabalho  feito  nesta  Casa  por  essa Comissão,  naturalmente  com a  anuência  dos

parlamentares  e  com  muito  apoio  de  V.  Exa.,  pois  entendemos  como  oportuna

manifestar a posição de Minas sobre a reforma política.

Em Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado, o que dominava o ambiente era

exatamente a regulamentação da Emenda à Constituição nº 29, tal a sua importância:

todos nós sabemos da precariedade do sistema de saúde no País.

Sr. Presidente, como autor da Emenda à Constituição nº 29, gostaria de dizer que

infelizmente essa questão vem sendo postergada há mais de 10 anos, uma vez que a

referida  emenda à  Constituição foi  aprovada  em  setembro  de  2000,  mas  não  foi

regulamentada  até  hoje.  Essa  talvez  seja  uma  das  mais  importantes  causas  da

precariedade  do  sistema  de  saúde.  Caro  Deputado  Bonifácio  Mourão,  para  que

tenhamos ideia, os investimentos da União cresceram 38% no período de 2000 a

2008. Caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nesse mesmo período, os investimentos

dos Estados tiveram um crescimento de 137%; e os dos Municípios, de 147%. Srs.

Deputados, vejam a enorme diferença de investimentos de recursos dos Estados e

dos Municípios em relação ao que gasta hoje a União com a saúde. Infelizmente a

União –  temos de dizer  isto  com todas  as letras  –  é  a  grande responsável  pela

precariedade e pelo sofrimento de milhões de brasileiros que não têm como bater à

porta de ninguém para obter bom atendimento em saúde. São brasileiros que não são
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atendidos  nos  hospitais  do  País,  são  brasileiras  que  não  têm  como descer  das

ambulâncias para darem à luz nas maternidades do Brasil. É isso que estamos vendo

no País. Vimos ontem, no Rio de Janeiro, um jovem...

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) – Por gentileza, a Presidência solicita

silêncio.  Por  favor,  vamos  ouvir  o  brilhante  pronunciamento  do  Deputado  Carlos

Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* – Sr. Presidente, lamento a situação, mas, com todo o

respeito e consideração às pessoas presentes, a meus pares e às galerias, não tenho

dificuldade alguma em continuar  tratando desse problema que merece também a

atenção de todo o Brasil. Isso não aflige um setor ou outro, mas a todo o País. Essa é

a verdade.

Sr.  Presidente,  ontem houve  a  aprovação  da Emenda à Constituição nº  29,  na

Câmara dos Deputados. Como já sabíamos, tal aprovação foi apenas para cumprir o

roteiro, já que não acrescenta recursos ao orçamento da União referente à saúde,

apenas define melhor os gastos com saúde nos Estados e nos Municípios. Isso é

válido, mas não acrescenta um centavo sequer ao orçamento da União para a saúde.

Evidentemente essa emenda não será suficiente para resolver  a questão nem de

longe, mas esse foi o caminho que o Congresso tomou.

Meu caro Presidente, esperamos agora que, com a votação da regulamentação no

Senado, essas questões se recomponham de maneira positiva, fazendo com que a

União -  algo que ela  não faz hoje -  acrescente  também recursos expressivos ao

orçamento da saúde no País. O que poderá ocorrer com a aprovação da Emenda à

Constituição nº 29 no Senado? Os Estados serão obrigados a aplicar 12% do seu

orçamento na saúde, e os Municípios 15% - aliás, vários Municípios aplicam muito

acima disso hoje,  para suprir  a  deficiência da União.  Essa regulamentação dessa

emenda no Senado fará com que a União destine 10% do seu orçamento à área da

saúde. Aí, sim, poderemos ter uma situação muito mais adequada, com o acréscimo

de pelo menos R$40.000.000.000,00 para a área da saúde.

Antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Luiz  Henrique,  quero  lembrar,  Sr.

Presidente,  que  o  orçamento  destinava  ao  Inamps,  quando  ele  foi  extinto,

R$80.000.000.000,00 em valores atualizados. Há 19 anos, esse valor significava 30%
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do orçamento da seguridade. Se transpusermos o que significam 30% do orçamento

da  seguridade  para  os  dias  de  hoje,  que  era  o  orçamento  da  saúde  no  País,

chegaremos  a  R$140.000.000.000,00.  Atualmente  o  Ministério  da  Saúde  destina

R$60.000.000.000,00. Portanto há enorme defasagem, que explica, de forma cabal e

clara, a situação trágica em que se encontra o atendimento de saúde prestado à

população brasileira.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* – Deputado Carlos Mosconi, inicialmente

gostaria de parabenizá-lo pelo brilhante trabalho desempenhado nas Comissões de

Saúde  e  de  Reforma  Política.  Quero  dizer  que,  como  todo  o  Brasil,  estamos

acompanhando  atentamente  a  regulamentação  da  Emenda  à  Constituição  nº  29.

Sabemos que a União precisa destinar, no mínimo, R$50.000.000.000,00 a mais para

dar  sustentação  à  área  de  saúde.  Mas  temos  o  que  comemorar.  Ontem  a  CIB

estadual  em  Minas  Gerais  aprovou  um  repasse  de  50%  para  o  Centro  de

Especialidades Odontológicas, ou seja, o Secretário Antônio Jorge, a partir do mês

que  vem,  irá  destinar  50%  do  incentivo  federal  ao  Centro  de  Especialidades

Odontológicas.  Isso  mostra  o  comprometimento  do  Governador  Anastasia  com  a

saúde bucal dos mineiros. Parabenizo V. Exa. e o Governador Anastasia. Um abraço.

O Deputado Carlos Mosconi* – Essa notícia é auspiciosa para Minas Gerais, onde a

área da saúde também tem seus problemas, mas possui bons projetos como esse

que V. Exa. acaba de anunciar aqui.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  –  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro, peço que congele o tempo do Deputado Carlos Mosconi e o do meu aparte

até que eu consiga ouvir a minha voz no Plenário desta Casa.

O  Sr.  Presidente  –  A Presidência  determina  que  seja  preservado  o  tempo  do

Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado Carlos Mosconi.... Vou

continuar aguardando.

A aprovação  da  Emenda  nº  29,  Deputado  Carlos  Mosconi...  A  aprovação  da

Emenda nº 29, Deputado Carlos Mosconi, ontem, na Câmara Federal, é, sem dúvida,

uma homenagem ao trabalho de V. Exa. em prol da saúde pública no Brasil. O recado

que V. Exa. dá hoje na tribuna desta Casa a todos os mineiros e mineiras é o que
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precisa ser dito ao governo federal. Vou continuar aguardando, Presidente.

Gostaria, Deputado Carlos Mosconi, de parabenizá-lo, dizendo que fazer graça com

o chapéu alheio é muito fácil. Que o governo federal entenda o recado e estabeleça

também um limite mínimo de verbas federais para investimentos na saúde pública no

Brasil.  É importante que o recado de V. Exa. seja ecoado pelos quatro cantos de

Minas e do Brasil. Estados e Municípios já investem aquilo que é necessário e que

podem na saúde pública para beneficiar e melhorar a qualidade do atendimento ao

cidadão brasileiro. O que falta é responsabilidade no discurso e melhor gestão dos

recursos públicos por parte do governo federal. Aliás, aproveito para pedir a V. Exa.

que, nos 2 minutos que lhe restam – não temos mais do que isso, pois temos de

passar para a próxima fase e, infelizmente, os oradores que estavam inscritos após V.

Exa. terão de falar em outro dia; não vão poder fazê-lo nesta reunião -, repetisse os

números dos gastos  atuais com saúde pública nos Estados, nos Municípios e no

governo federal, que é o dono de toda a receita do bolo tributário do País. Peço a V.

Exa. que faça isso nos 2 minutos que lhe restam, para observarmos a mudança de

fase da reunião. Muito obrigado e parabéns, Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* – Agradeço ao Deputado Gustavo Valadares o aparte.

Caro Deputado Sávio Souza Cruz, meu tempo praticamente desapareceu aqui...

Respeito  muito  tudo  o  que  está  acontecendo,  mas  nem  o  Deputado  Gustavo

Valadares conseguiu fazer seu aparte, nem eu consigo responder-lhe. Portanto, peço

a compreensão de V. Exa. Vou conceder-lhe um aparte ao final de minhas palavras.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  fez-me  uma  indagação  interessante  e

absolutamente procedente. O governo federal, caro Deputado Sávio Souza Cruz, diz

que não vai colocar dinheiro novo na saúde. Para os Estados e Municípios, permite o

acréscimo no percentual de gastos com a saúde – 12% para os Estados; 15% para

os Municípios. Mas, para si,  não; diz que pode passar disso e que os Estados e

Municípios que se virem. “Eu quero dinheiro novo”, diz.

Ora, com que direito ele pode fazer isso? Qual é a consideração que a União tem

com os Estados e com os Municípios agindo dessa maneira? Já disse aqui,  mas

repito, porque o Deputado me perguntou. Deputado Gustavo Valadares, de 2000 a

2008, o crescimento dos gastos federais com saúde foi de 38%; dos estaduais, 137%;
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e dos municipais, 147%. Isso mostra com clareza absoluta que a União se omite. O

pior  da história,  caro Deputado Sávio Souza Cruz,  é que os recursos federais  da

saúde são repassados para os Estados: o Fundo Nacional de Saúde e os fundos

estaduais de saúde. Minas Gerais é o 18º Estado brasileiro a receber os recursos da

saúde do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde. Uma discriminação odiosa a

Minas Gerais e sem precedentes no nosso Estado. Não se justifica isso.

Um Estado como o nosso, com 853 Municípios, deveria ser o primeiro a receber

recursos. No entanto, somos o 18º. Isso explica a situação não só em Minas, mas

também em todo o País.

Por uma questão de coerência, atenderei o pedido do Deputado Sávio Souza Cruz,

que solicitou um pequeno aparte. Portanto, encerrarei minhas palavras, mas antes

concederei aparte a ele.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)*  – Muito obrigado,  Deputado Carlos

Mosconi.  Cumprimento  V.  Exa.  pela  luta  sincera  em prol  da  Emenda nº  29,  mas

gostaria de lhe dizer que receio profundamente que qualquer instrumento legal que

vise a aportar recursos na área social em Minas Gerais não tenha validade.

Foi inaugurada pelo Governador Aécio Neves uma Minas fora da lei. Aqui não vale

piso; não vale mínimo da educação; não vale mínimo da saúde; e não será com a

regulamentação da Emenda nº 29 que isso mudará. Aqui há dinheiro para os grandes

negócios  dos  amigos  do  Senador,  para  comprar  imprensa  e  para  amortecer  as

instituições. Aécio Neves inaugurou uma Minas fora da lei. Aqui não se cumpre piso.

- Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.
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Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, essa questão de ordem é porque uma

parte  da  reunião  esteve  interrompida  por  solicitação  de  V.  Exa.  E,  antes  da

interrupção, houve um longo período de silêncio na Casa. Portanto, a reunião não

estava suspensa, mas também os Deputados não foram chamados para poderem

usar a tribuna de acordo com a inscrição feita anteriormente. A reunião ficou parada

durante 30 minutos e exatamente dois Deputados não puderam fazer uso da palavra

neste Plenário: o Deputado Sávio Souza Cruz, que era o próximo inscrito e que ficou,

portanto, prejudicado - inclusive, o Deputado Durval Ângelo chamou isso de silêncio

do sequioso -,  e,  posteriormente, o próprio Deputado Durval Ângelo, que também

ficou prejudicado com a reunião suspensa. Então peço a V. Exa., que evidentemente

cumpre, como Presidente, o papel de imparcialidade na Casa, que estenda o prazo

até às 16 horas para não prejudicar os outros oradores inscritos. Coincidentemente,

um dos oradores, o Deputado Durval Ângelo, era do Bloco Minas sem Censura, PT-

PCdoB;  e  o  outro,  do  PMDB,  que  faz  parte  também  do  Movimento  Minas  sem

Censura. Exatamente os dois que tinham opiniões a dar contrárias ao que os outros

oradores apresentaram, infelizmente não tiveram essa possibilidade. A minha questão

de ordem é para lhe pedir que prorrogue essa fase por 30 minutos, para que os dois

próximos oradores possam falar e não ficarem prejudicados. Dessa forma, ficaríamos

mais imparciais, pois os dois ficaram sem a palavra, só falaram representantes de

quem tem uma opinião nesta Casa. Pode ter sido coincidência, mas é fato. Nesse

caso, a justiça seria feita seguindo-se a ordem, para que eles também pudessem

fazer seu pronunciamento da tribuna.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como tive aquele diálogo com V. Exa.,

centrado no art. 84, quero agradecer o procedimento dessa Presidência, que usou

corretamente  uma  alternativa  regimental,  a  da  suspensão  dos  trabalhos.  Mas  o

silêncio anterior e a suspensão dos trabalhos impediram-me de trazer uma grande

notícia ao Plenário, por isso faço questão de ter os meus 15 minutos. Hoje, ao final da

reunião da Comissão de Direitos Humanos, reunimo-nos com três dirigentes do Sind-

UTE e com três entidades representativas dos policiais militares: o Centro de Cabos e

Soldados, que representa mais de 40 mil policiais militares; a Associação de Praças -
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Aspra -, uma entidade de feição mais reivindicativa, que representa 25 mil policiais

militares; e a Associação de Oficiais. O interessante é que os representantes das três

unidades  manifestaram  apoio  à  greve  dos  professores,  falaram  que,  mesmo

cumprindo ordem, os policiais estão incomodados com seu papel, principalmente com

o ocorrido na Praça da Liberdade, onde jogaram “spray” de pimenta, e com alguns

confrontos  no  interior,  onde  houve  casos  de  professores  com  braços  e  dedos

quebrados, o que é lamentável. As três entidades vão colocar em seus “sites” notas

de apoio à greve dos professores, e o Centro de Cabos e Soldados publicará um

jornal  com  50  mil  exemplares  neste  final  de  semana,  manifestando,  na  primeira

página, o apoio à greve dos professores. Na reunião citada, um policial nos disse que

professores e policiais são servidores públicos, estão no mesmo barco, sua luta é a

mesma.  Não  há  diferença.  Além  disso,  o  Sind-UTE,  por  meio  da  sua  Diretora,

assumiu o compromisso de soltar uma nota pública que esclareça que aquela charge

não  representa  o  conjunto  da  categoria  de  policiais,  mas  uma  ação  isolada  de

repressão. Mais ainda, aquele policial representa o governo estadual, nunca o desejo

dos  policiais.  Fizemos  uma  solicitação  para  que,  respeitando  a  liberdade  de

expressão de um artista, o Sind-UTE repensasse, até o recolhimento daquela charge,

esse espaço de convivência. Dei um testemunho na reunião de que ontem mesmo

recebi  dezenas  de  policiais,  que  estão  no  cerco  da  Assembleia,  manifestando  o

incômodo de saber que a reivindicação dos professores é justa. Ontem, recebi um

jovem  Tenente,  cujos  vários  parentes  são  professores,  o  que  lhe  tem  causado

constrangimento.  Portanto,  gostaria  de  ter,  pelo  menos,  inscrição  em  tempo  de

liderança,  a qual  o Rogério  poderia garantir,  para que eu pudesse usar meus 15

minutos. Também na reunião tratamos do assédio moral contra os policiais militares.

Foi por um requerimento do Deputado Sargento Rodrigues. O Deputado Sargento

Rodrigues encaminhou um requerimento, que foi aprovado, solicitando o afastamento

do Maj. Edvan, Subcomandante do Gate, em virtude de algumas irregularidades e

violências  cometidas como Subcomandante.  Isso foi  aprovado.  Então sinto-me no

dever de bem informar os meus colegas parlamentares e a sociedade, por meio da

TV Assembleia, que, quando permitem, transmite para o interior;  mas quando não

permitem, não transmite. Mas gostaria de comunicar ao Plenário o que aconteceu
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pela manhã. Foram mais de 4 horas de reunião da Comissão de Direitos Humanos.

Sinto-me obrigado de garantir os 15 minutos, nem que seja no tempo de liderança,

para informar esta Casa e a sociedade mineira sobre o fato.

O  Sr.  Presidente -  Deputado  Durval  Ângelo,  o  senhor  é  muito  trabalhador.  A

Presidência nutre por V. Exa. um apreço imensurável. Assim sendo, na 3ª Parte da

reunião, quero estar aqui, para prestar muita atenção ao sábio pronunciamento de V.

Exa. Aí, não lhe concederei apenas 15 minutos, não.

A Presidência concederá a V. Exa. 30 minutos na 3ª Parte da reunião, para poder

falar sempre com elegância, brilho e sabedoria.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência lembra às Deputadas e aos Deputados que, nos termos dos arts. 94

e  312  do  Regimento  Interno,  durante  as  reuniões  somente  serão  admitidos  no

Plenário os Deputados e os funcionários da Secretaria da Assembleia em serviço no

apoio  ao  processo legislativo.  Nas  dependências  contíguas  ao  Plenário  -  espaço

compreendido  entre  o  Plenário  e  o  Salão  Vermelho  -,  poderão  permanecer  os

jornalistas credenciados e dois assessores por bancada (um assessor de processo

legislativo e um assessor de imprensa),  devidamentes identificados.  A Presidência

conta com a compreensão dos parlamentares com vistas ao normal funcionamento

das reuniões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento, no dia 20 de

setembro  dete  ano,  da  Mensagem  nº  121/2011,  do  Governador  do  Estado,

solicitando,  nos  termos  do  art.  69  da  Constituição  do  Estado,  urgência  para

apreciação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  de  sua  autoria,  que  dispõe  sobre

aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências, o projeto passou a tramitar em regime de urgência, conforme o

disposto no art. 208 do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.337/2011,  do

Governador do Estado, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –
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PMDI – e dá outras  providências,  foi  publicado em essencialidades no “Diário  do

Legislativo” do dia 16/9/2011 e distribuído em avulso às Deputadas e aos Deputados

na mesma data, por meio eletrônico. A Presidência informa, ainda, que o prazo de 20

dias  para  apresentação  de  emendas  ao  projeto  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira teve início ontem, dia 19/9/2011, e será encerrado em 10/10/2011.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 315/2011, dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa, o Projeto de Lei nº

1.618/2011, da Deputada Rosângela Reis, passa a tramitar, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às

Comissões  de  Justiça,  de  Saúde e  de  Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos

termos do art. 188, c/c com o art. 102, do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 1.337/2011, da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.043/2011,

do Deputado Délio Malheiros, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de

Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer,  nos

termos do art. 188, c/c com o art. 102, do Regimento Interno.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno,  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 261/2011, do Deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei

nº 575/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr., por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 22 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente.

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  1.564/2011,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência, 1.565 a 1.577/2011, da Comissão de Direitos

Humanos, 1.578/2011, da Comissão de Esporte, 1.579/2011, da Comissão de Defesa
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do Consumidor,  1.580 a 1585/2011,  da  Comissão de Segurança Pública,  1.586 a

1.588/2011,  da  Comissão  de Transporte,  e  1.589  a  1.591/2011,  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 Direitos Humanos - aprovação, na 20ª Reunião

Ordinária,  em  14/9/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.097/2011,  do  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão; da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

14/9/2011,  do  Requerimento  nº  1.447/2011,  do  Deputado  Bosco;  de  Segurança

Pública - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 20/9/2011, dos Requerimentos nºs

1.431/2011, da Deputada Rosângela Reis, e 1.460/2011, do Deputado Cássio Soares;

de Transporte - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 20/9/2011, dos Projetos de

Lei  nºs  1.904/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e  2.049/2011,  do  Deputado

Sebastião Costa, e dos Requerimentos nºs 1.426/2011, do Deputado Célio Moreira,

1.429/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, 1.433/2011, do Deputado Rômulo

Veneroso,  e  1.546/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de  Administração  Pública  -

aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  13/9/2011,  dos  Requerimentos  nºs

1.361/2011, do Deputado Carlin Moura, 1.363/2011, do Deputado Délio Malheiros, e

1.394/2011, do Deputado Elismar Prado; do Trabalho (2) - aprovação, na 4ª Reunião

Extraordinária, em 14/9/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.739/2011, do Deputado Paulo

Lamac, 2.004 e 2.005/2011, do Deputado Tenente Lúcio, 2.017/2011, do Deputado

André Quintão, 2.026/2011, do Deputado Fred Costa, 2.047/2011, do Deputado Hélio

Gomes,  2.051/2011,  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  2.054/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  do Deputado Antônio Júlio,  2.073/2011 com a Emenda nº 1, do

Deputado Tiago Ulisses, 2.075/2011, do Deputado Ulysses Gomes, 2.079/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.080/2011, do Deputado Deiró Marra, 2.081/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 2.082/2011, do

Deputado Rogério Correia, e dos Requerimentos nºs 1.434/2011, do Deputado Jayro

Lessa, 1.440/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.450/2011, da Comissão de

Participação  Popular;  e  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  21/9/2011,  dos
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Projetos  de  Lei  nºs  1.460/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  1.981/2011,  do

Deputado Ulysses Gomes, 2.019/2011,  do Deputado Delvito Alves, 2.021/2011, do

Deputado Fred Costa, e 2.055/2011, do Deputado Hely Tarqüínio, e do Requerimento

nº 1.474/2011, da Comissão de Participação Popular; de Saúde - aprovação, na 4ª

Reunião Extraordinária, em 21/9/2011, do Projeto de Lei nº 1.959/2011, do Deputado

Antonio  Lerin,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.428/2011,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 1.439/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.472/2011, da Comissão

de  Defesa  do  Consumidor,  1.475/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e

1.544/2011, do Deputado Elismar Prado; de Assuntos Municipais - aprovação, na 18ª

Reunião Ordinária, em 21/9/2011, dos Requerimentos nºs 1.458/2011, do Deputado

Carlin Moura, 1.399 e 1.441 a 1.443/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.444 a

1.446/2011, do Deputado Ivair Nogueira, 1.537/2011, do Deputado Duarte Bechir, e

1.539 a 1.541/2011, do Deputado Bosco; e de Política Agropecuária - aprovação, na

8ª  Reunião  Extraordinária,  em 22/9/2011,  dos Projetos  de  Lei  nºs  1.150/2011,  do

Deputado  João  Leite,  1.931,  1.932  e  1.934/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

1.979/2011, do Deputado Ulysses Gomes, 1.984/2011, do Deputado Carlos Henrique,

2.013/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, 2.022 e 2.023/2011, do Deputado

Fred  Costa,  2.040/2011,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  2.101,  2.102  e

2.106/2011, do Deputado Durval Ângelo, e 2.114/2011, do Deputado Inácio Franco, e

dos Requerimentos nºs  1.324/2011,  do Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.466 a

1.468 e 1.470/2011, do Deputado Jayro Lessa, e 1.536/2011, do Deputado Antônio

Carlos Arantes (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 Leonardo

Moreira,  solicitando  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.728/2011,

Sargento Rodrigues (2), solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs

1.542 e 1.543/2011, e Carlin Moura, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 950/2011 (Arquivem-se os projetos.).
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno ...

O Deputado Rogério Correia - Para encaminhar, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  A Presidência verifica,  de  plano,  que não há quórum para a

votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.487, mas que há

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, questão de ordem. Eu havia pedido

para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº  20.503,  que  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. 1º da Lei

nº 10.470, de 15/4/91, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem

emissão  de  parecer.  Nos  termos  do  §  2º  do  art.  45  do  Regimento  Interno,  a

Presidência designa relator da matéria o Deputado Duarte Bechir. Indago se V. Exa.

está em condições de emitir seu parecer.

O Deputado Duarte Bechir – Perfeitamente.

O Deputado Rogério Correia – Verificação de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Esgotado o prazo regimental.

O Deputado Rogério Correia – V. Exa., eu havia pedido.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.503, que 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. 1º da Lei nº 10.470, de

15/4/91, e dá outras providências.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.
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O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente...

O Deputado Duarte Bechir – Sras. Deputadas, Srs. Deputados...

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, disse que não há quórum e solicitei

questão de ordem para verificação de quórum. Eu havia pedido anteriormente a V.

Exa. que passasse a palavra para a leitura do...

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, não há quórum para votação.

O Deputado Rogério Correia – Pedi para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente – Não há quórum para votação.

O Deputado Rogério Correia – Mas para encaminhá-la há.

O Sr. Presidente – Há quórum para a continuação dos trabalhos. Neste momento,

V. Exa. ...

O  Deputado Rogério  Correia  – Sr.  Presidente,  peço verificação,  porque  não há

quórum para votação. Estou insistentemente dizendo isso.

O Sr. Presidente – A Presidência solicita...

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, um minuto, por favor. V. Exa. já havia

posto em votação. Ao colocar em votação, pedi para encaminhar a votação. Quando

V. Exa. disse “em votação”, eu disse “para encaminhar a votação”. E V. Exa. pulou

para outro projeto, posteriormente dizendo que não havia quórum, mas já o havia

posto em votação. Pedi para fazer o encaminhamento da votação. Como já tinha sido

anunciada a votação, a votação do projeto tem de continuar.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, por gentileza, compreenda: se não

existe quórum para votação, não há por que fazer encaminhamento de votação. Isso

é algo extremamente óbvio. Por gentileza, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – V. Exa. comunicou a votação, antes de dizer que não

havia quórum, que não foi verificado antes.

O Sr. Presidente – Verifiquei, de plano, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – Primeiro, V. Exa. colocou em votação.

O  Sr.  Presidente  –  Verifiquei,  de  plano,  que  não  havia  quórum  para  votação.

Gostaria de contar com a colaboração de V. Exa.

O Deputado Rogério Correia – Peço verificação.

O Deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, posso continuar a leitura?



1407
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente – Neste instante, a Presidência verifica que existe no Plenário

mais de 26 parlamentares, portanto há quórum para a continuação dos trabalhos.

Neste momento se encontra em discussão o veto...

O Deputado Rogério Correia – É de praxe na reunião a recomposição, que sempre

foi feita a pedido. Não estou pedindo nem a verificação de plano, mas que V. Exa.

faça a recomposição.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência verifica, de plano... Por

gentileza, lance um olhar mais cuidadoso; por gentileza, faça-me esse favor.

O Deputado Rogério Correia – O problema é que os critérios são ora um, ora outro.

O  Sr.  Presidente  –  Por  favor,  olhe  um  pouco  para  trás  de  V.  Exa.  Olhe,  por

gentileza, e identificará... Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, o meu parecer é o seguinte:

- O teor do parecer apresentado foi publicado na edição anterior.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz – Sr. Presidente, peço que se renove a leitura, pois

não ouvi.

O Deputado Duarte Bechir – Sr.  Presidente, a conclusão é pela manutenção do

veto. É essa a conclusão do parecer.

O Deputado Sávio Souza Cruz – Sr. Presidente, e as razões? É preciso que se leia

de novo. Sr. Presidente, determine nova leitura, porque não foi possível entender as

razões pelas quais o relator “ad hoc” sugere a manutenção do voto.

O Deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, terminei de ler o relatório, que pede a

manutenção do veto. Neste momento, solicito a V. Exa. que seja encerrada a reunião,

de plano, visto estar o Plenário praticamente vazio. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – A Presidência solicita a recomposição de quórum.

O Deputado Rogério Correia – V. Exa. faz a recomposição de quórum quando há

pedido da Situação, mas não o faz quando é feito pela Oposição.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  –  Na  primeira  fase,  V.  Exa.  deixou  a  reunião

suspensa por mais de meia hora, quando convinha. Agora, quando convém, deixa ler

com o maior barulho. Aí, não dá!

O  Sr.  Presidente  –  A  Presidência  não  abdicará,  em  hipótese  alguma,  do
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cumprimento do Regimento Interno. Solicito ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que

faça a recomposição de quórum.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, V. Exa. deixou a reunião toda em

silêncio, para que a Oposição não falasse, agora cala a Oposição. Não há condições.

Assim V. Exa. não está presidindo a reunião de maneira isenta. V. Exa. está com

endereço certo.  Não há condições de haver  uma Presidência que não respeite a

isenção  no  Parlamento,  Sr.  Presidente.  V.  Exa.  permitiu  que  fosse  lido...  Sr.

Presidente, não há isenção no condução dos trabalhos de V. Exa., nenhuma isenção.

Quando havia barulho, V. Exa. não deixou que os outros falassem, agora...

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia  e  Deputado  Durval  Ângelo...  Por

gentileza, por favor, naquele momento havia quórum. Por gentileza, por favor.

O Deputado Durval  Ângelo  – Sr.  Presidente,  V.  Exa.  usou a hora  do Deputado

Rogério, usou o posicionamento. Agora, não. Então, não conte comigo. Isso pega

fogo.

O Deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente,  V.  Exa.,  durante 30 minutos, não

deixou que ninguém da Oposição falasse, agora o relatório foi lido, e ninguém citou a

leitura do relatório. Nesse momento, V. Exa. não pediu o “silêncio obsequioso”; ou

seja: para V. Exa. há dois critérios, para o que agrada ao governo do seu partido; e o

outro, para a Oposição.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, terei paciência com V. Exa. Vou ser

paciente  com  V.  Exa.  mais  uma  vez.  Naquele  momento  existia  quórum  para  a

continuação dos trabalhos. Pergunto a V. Exa.: quantos Deputados se encontram no

Plenário neste momento? Por favor,  por favor,  faça a contagem. Quer  substituir  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por favor?

O Deputado Rogério Correia – O meu momento é outro.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  não  abdicará  do  cumprimento  do  Regimento

Interno.

O Deputado Sávio Souza Cruz – Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia – A minha questão de ordem é outra. A questão de

ordem  que  apresentei  a  V.  Exa.  é  que  todo  o  Plenário  não  pode  escutar  os

Deputados...
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O Sr.  Presidente  -  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  por  gentileza,  queira  fazer  a

recomposição.

O Deputado Sávio Souza Cruz – Uma questão de ordem, primeiro.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao 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  11  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

segunda-feira, dia 26, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se

a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Atas;  discurso  do  Deputado

Rogério Correia; aprovação - Registro de presença -  2ª Parte (Ordem do Dia):  2ª

Fase:  Discussão  e  Votação de Proposições:  Discussão,  em  turno único,  do  Veto

Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.487;  discurso  do  Deputado  Rômulo  Viegas;

questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

- Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  -
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Duilio  de Castro -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gustavo Corrêa -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider

Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - 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 9h9min, 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 das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores.

O  Sr.  Presidente  -  Em  discussão,  as  atas.  Com  a  palavra,  para  discuti-las,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr.  Presidente, solicitei  a palavra para discutir  as

atas, particularmente a última, que me parece ter sido a ata da reunião da noite, que

não foi aberta, pelo que entendi. Depois, queria uma confirmação da Deputada Maria

Tereza Lara, que fez a leitura da ata de maneira clara e concisa. Como sempre, Sr.

Presidente,  a ata foi  bem feita.  Uma simples leitura dá a compreensão dela,  mas

fiquei sem entender se, de fato, essa era a ata da reunião de ontem, à noite. Minha

estranheza é porque havíamos feito um acordo com o Presidente da Assembleia para

que os trabalhos fossem suspensos ontem e buscássemos entrar em processo de

negociação  da  greve  dos  professores.  Infelizmente,  essa  negociação  não  tem

ocorrido. Conversei a pouco com o Deputado Antônio Júlio, estranhando a ausência

de negociação. Hoje, pela manhã, fomos surpreendidos com a ameaça do governo

de  demitir  todos  os  professores  contratados,  que  estão  em  greve  no  Estado,

desrespeitando assim o direito de greve. Havíamos acordado em que não haveria

reunião,  mas  vi  que  ela  foi  aberta,  o  que,  evidentemente,  nos  traz  a  questão,
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Deputado Carlin Moura, que daqui a pouco discutirá o veto que sobresta a pauta, de

que o acordo de ontem de não haver reunião nem contar prazo não foi cumprido. O

não  cumprimento  do  acordo  atrapalha  nosso  processo  de  obstrução,  realizado

nitidamente para que haja negociação. O Deputado Antônio Júlio tem toda a razão

quando  diz  que  quem  deve  entrar  no  processo  de  negociação  é  o  próprio

Governador.  Não adianta manter conversa com a Subsecretária, com a Secretária

Adjunta,  com  a  Secretária  Vilhena.  Agradeço  a  presença  dos  alunos  da  Escola

Estadual Santos Anjos, do Caiçara. Dizia, Sr.  Presidente, que é necessário que o

Governador  Antonio  Anastasia  entre  no  processo de  negociação.  O  governo  não

negocia e, quando conversa, manda o terceiro escalão ou o quarto escalão. Chegou

a hora de o Governador tratar do problema. São 106 dias de greve, de um movimento

que se radicaliza. O Governador já fez de tudo para reprimir o movimento, e a greve

continua. Diz o bom-senso que é hora de resolver o problema por meio do diálogo e

da negociação. A Assembleia Legislativa tem papel importante a cumprir na resolução

do problema. Agradeço ao Deputado Dinis Pinheiro.

Ao dizer que vai demitir, quem acirra o movimento é o Governador. As pessoas não

querem ser demitidas. Mas o Presidente da Casa, entendendo a situação, marcou

para esta manhã uma reunião com a comissão de professores. Ele vai recebê-los.

Tenho  a  esperança  de  que,  nessa  reunião,  consigamos marcar  audiência  com  o

próprio Governador do Estado. Sei que o Governador tem outros problemas. Ontem

ele exonerou um Secretário. Também ocorreu a prisão de um dirigente do Iter. Além

disso, há problemas envolvendo a Polícia Federal por causa de corrupção no interior

da Secretaria. Mesmo sendo grave a situação política, ela não é tão grave quanto

uma greve de 106 dias. O Governador precisa encontrar um espaço em sua agenda

para resolver esse problema.

Ainda quero dar duas boas notícias: a primeira é que foi estabelecido um reajuste

no piso, para o próximo ano, de 18,6%. Quem estiver no piso terá um reajuste de

18,6%, portanto não terá o subsídio, que só será de 5%; a segunda - o Deputado

Carlin Moura pode falar sobre isso depois - é que Minas Gerais,  no próximo ano,

entrará no rateio do Fundeb. Serão R$1.100.000.000,00 do Fundeb para o rateio.

Agora está fácil resolver o problema. Muito obrigado.
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O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  retificação  a  ser  feita  nas  atas,  dou-as  por

aprovadas.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência  registra  e agradece a  presença de alunos  da

Escola Estadual Santos Anjos, do Bairro Caiçara. Recebemos vocês nesta Casa com

muita honra.

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  a  votação da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 20.487, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  dá  outras  providências.  Designado  relator  em

Plenário, o Deputado Antônio Carlos Arantes opinou pela manutenção do veto. Em

discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*-  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  demais

membros da Mesa,  Srs. Deputados, Sras.  Deputadas, pessoal da TV Assembleia,

convidados, professores e servidores.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Coube a mim fazer a discussão do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 20.487, do Governador do Estado, mas observo que não há

quórum para a discussão da matéria. Portanto, gostaria de preservar o meu tempo

para a próxima reunião. De pronto,  peço o encerramento da reunião,  por falta  de

quórum.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  precisamos  continuar  a  reunião.

Sabemos que isso é manobra do governo. Então solicito a V. Exa., regimentalmente,

que proceda à recomposição de quórum. Se houve quórum para abrir  a  reunião,

havê-lo-á também para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Secretário que proceda à
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chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  14  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  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 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Carlin  Moura  e  Rogério  Correia;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem do  Dia):  2ª  Fase:

Questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

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

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

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

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
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Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h2min,  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 Dalmo Ribeiro Silva, 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

Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura -  Sr.  Presidente, a ata informa que hoje,  na parte da

tarde, houve um pequeno problema de quórum. É importante mencionar que esse

problema foi fruto talvez do esforço concentrado dos Deputados, que estavam juntos

em uma reunião com a Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no

gabinete do Deputado Dinis Pinheiro, em que o Presidente recebeu a comissão de

Deputados,  com a  presença deste  Deputado,  do  Deputado Rogério  Correia  e  de

outros, e a comissão do Sind-UTE. O propósito dessa reunião, realizada no gabinete

do Deputado Dinis Pinheiro, era procurar uma saída de consenso para a tramitação

do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  que  estabelece  a  política  remuneratória  dos

professores.  Desde ontem, os  professores  estão  nesta  Casa,  numa vigília  cívica,

ocupando as dependências da Casa Legislativa, de forma muito ordeira e civilizada,

para promover um processo de convencimento dos Deputados e das Deputadas, com

o  intuito  de  melhorar  a  redação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011.  Por  quê,  Sr.

Presidente?  Da  forma  como  o  projeto  está  redigido  -  e  a  ata  menciona  isso  -,

concede-se ao professor de nível médio, que está no Nível I, o vencimento básico de

R$712,20.  Não levou em consideração a  graduação desse professor,  a  formação

superior, a licenciatura plena, o mestrado e o doutorado. Ao receber os Deputados e a
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comissão  de  professores  hoje,  na  hora  do  almoço,  o  Presidente  Dinis  Pinheiro

confirmou  a  necessidade  de  a  Assembleia  Legislativa  fazer  uma  intermediação

durante a tramitação do projeto. É muito importante, porque, se não houver diálogo,

realmente fica  difícil  o  pleno funcionamento  do Plenário  desta Casa.  Conforme a

leitura da ata, observamos que a reunião desta tarde foi encerrada em virtude da falta

de quórum. Não adianta virmos aqui,  e  não encontrarmos essa saída,  ou seja,  o

pagamento  do  piso  do  vencimento  básico,  respeitando  a  carreira.  Obviamente,

precisaremos  indicar  as  fontes  orçamentárias,  de  onde  virão  os  recursos  para  o

cumprimento da lei federal que estabeleceu o piso e que determina o cumprimento da

carreira. Sr. Presidente, percebemos que há uma luz no fim do túnel. Hoje fizemos um

estudo  mais  detalhado  da  lei  orçamentária  da  União  para  o  ano  que  vem  e

percebemos que Minas Gerais recebeu uma cota extra, uma cota complementar do

Fundo  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  -  Fundeb  -,  no  montante  de

R$1.100.000.000,00. Por quê? Todo ano, no que se refere ao que o Estado arrecada

a  título  de  Fundeb,  se  ele  não  gasta  o  valor  todo  com  os  alunos,  o  saldo

remanescente é redistribuído entre os outros Estados. Mas, no ano que vem, Minas

Gerais  receberá  uma complementação  de R$1.100.000.000,00,  que  é  uma verba

interessante para cobrir a diferença do piso salarial. Outra questão importante é que o

pacote tributário que o Governador apresentou e que irá tramitar na Casa, incluindo a

sobretaxa sobre o minério, de 1 Ufemg (dois reais e pouco) por tonelada de minério,

proporcionará  uma  arrecadação  extra  de  R$900.000.000,00.  Quer  dizer,

R$1.100.000.000,00 mais  R$900.000.000,00 já somam R$2.000.000.000,00.  Então

começamos a perceber uma luz no fim do túnel. Precisamos encontrar uma saída

para pagar o piso, respeitando a carreira. E o esforço concentrado dos Deputados

busca  encontrar  a  fonte  orçamentária.  Então,  quando  a  ata  menciona  falta  de

quórum, é importante esclarecer que estamos em esforço concentrado, esperando

uma saída negociada para o Projeto de Lei nº 2.355/2011.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero discutir a ata, porque estranhei

a falta de quórum antes de terminar os oradores inscritos. Gostaria  de questionar

esse motivo, embora a ata tenha sido lida devagar, com a paciência de nosso grande
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do Sul de Minas. O Deputado Carlin Moura tem razão,

porque, ao fazer a leitura da ata,  e nós também fazemos uma leitura da ata nas

entrelinhas, percebemos que a falta de quórum se deu porque a base do governo

está com uma estratégia de não permitir o debate político sobre um fato fundamental

que ocorre no Estado de Minas Gerais: a greve dos professores. Agora, a base do

governo tenta blindar os 106 dias de greve dos professores, enquanto o Governador

Anastasia teima em dizer  que não negocia com os professores em greve.  Mas é

preciso dizer que o Governador também não negociou antes da greve, o que nos leva

a concluir que o Governador não quer negociar com os professores. Ora, mas ele não

foi eleito proclamando-se um defensor da educação pública em Minas Gerais?! Mas,

como não pode tudo esconder de Minas Gerais,  como o fez seu antecessor,  hoje

Senador  sumido,  Aécio  Neves,  que  tudo  escondia  debaixo  do  tapete  de  Minas

Gerais... Os professores estão perguntando onde está Aécio Neves, que ninguém viu,

ninguém  sabe  onde  está.  Assim,  a  reunião  acaba  sendo  esvaziada  por  falta  de

debate  político.  É  possível  que  um  governo  não  queira  receber  professores  e

responder por uma educação que está paralisada há 106 dias?!  Não importam os

alunos! Agora recebemos uma notícia alvissareira do Orçamento da União, de que o

Fundeb  terá  um  reforço  de  caixa  para  Minas  Gerais,  na  peça  orçamentária,  de

R$1.115.000.000,00.  É  preciso  correr  atrás  desses  recursos,  porque  eles  podem

significar uma negociação com os professores para estabelecer melhor qualificação

do piso do magistério. Sr. Presidente, em vez de discutir a ata porque o quórum é

baixo, insisto em que esta Casa faça um movimento mais profundo em relação às

negociações. Se não sabemos o motivo por que o Governador não quer negociar

com  o  Sindicato,  é  possível  também  que  ele  não  negocie  nem  com  a  própria

Assembleia  Legislativa.  Tenho visto  Deputados  da  base do governo  preocupados

porque não querem votar o fim da carreira dos professores. E eu diria que isso está

ocorrendo  com  a  grande  maioria  dos  Deputados  da  base  do  governo.  Tenho  a

esperança  de  que  votem  conosco.  Estão  preocupados,  sabem  que  não  é  justo

estabelecer uma carreira de R$712,00, do início ao fim da vida, para um professor.

Isso é uma convicção dos Deputados desta Casa, se não de todos, pelos menos da

imensa  maioria.  Compreendo  que,  sendo  Deputados  da  base  do  governo,  ficam



1417
____________________________________________________________________________

constrangidos a votar contra o governo. O governo submeterá a base até que ponto?

Não  é  possível  que  a  Assembleia  Legislativa  faça  uma  intermediação?  Hoje  o

Presidente Dinis Pinheiro recebeu os professores para tentar mais um diálogo sobre

essa questão, e temos a esperança de que isso, de fato, ocorra. Mas, Sr. Presidente,

para que haja um processo de negociação real com os trabalhadores da educação, é

necessário  debatermos  as  saídas  para  essa  questão  à  exaustão,  na  Assembleia

Legislativa. O Deputado Carlin Moura tem levantado algumas soluções, eu também.

Conversei com o Deputado André Quintão, estamos verificando a possibilidade de

obter recursos, de pagar tudo de uma vez, de elaborar uma contraproposta viável. O

próprio Sindicato está aberto a isso. Não é possível que o governo não receba nem

uma comissão da Assembleia Legislativa,  para aprofundar o debate e verificar as

soluções  possíveis.  Acho,  assim  como o  Deputado Antônio  Júlio  tem dito,  que é

possível que o Governador Anastasia entre no processo de discussão. Aí, sim, haverá

luz no fim do túnel. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

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  a  votação da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero levantar uma questão de ordem pelo

art.  164.  Meu  partido  novamente  é  desrespeitado  na  Assembleia  Legislativa.  A

primeira solicitação é que sejam retiradas, dos anais da Assembleia Legislativa, as

palavras ofensivas ao Senador Aécio Neves, escolhido agora como uma figura de

expressão no Congresso. É muito fácil responder aos que desejarem saber onde está

o Senador. Ele está trabalhando no Congresso por Minas Gerais e é um parlamentar

de destaque. Solicito a V. Exa. que retire as palavras ofensivas contra o Senador de

Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa., vendo que não há quórum para a continução
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dos trabalhos, encerre de plano esta reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, peço a recomposição de quórum, mas,

antes da recomposição, quero levantar uma questão de ordem.

O Deputado  João Leite  -  Sr.  Presidente,  isso  não é  permitido.  V.  Exa.  tem  de

responder, de pronto, à questão apresentada.

O Sr. Presidente - Obedeceremos ao Regimento Interno. O Deputado João Leite

solicitou o encerramento da reunião por falta de quórum. O Deputado Antônio Júlio

solicitou a recomposição de quórum. Faremos a recomposição. A Presidência solicita

ao  Sr.  Secretário  que proceda à  chamada dos  Deputados  para  recomposição de

quórum.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, antes da chamada, quero levantar uma

questão de ordem. Não é “pela ordem”, é uma questão de ordem.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a palavra está com o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, para proceder à chamada dos Deputados.

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

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  14  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 amanhã, dia 22, 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

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.443/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe institui a Medalha

do Mérito da Ouvidoria de Polícia Advogado José Roberto Rezende da Silva.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este
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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  14/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Defesa Social  e à Ouvidoria do Estado, a fim de que se

manifestassem sobre seus termos.

Vencido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno e tendo a Comissão

recebido apenas a resposta da Secretaria de Estado de Defesa Social, passamos à

análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.443/2011 tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito da

Ouvidoria de Polícia Advogado José Roberto Rezende da Silva, a ser conferida a

pessoas  físicas  e  jurídicas  que  se  tenham  destacado  na  promoção  dos  direitos

humanos  e  no  aperfeiçoamento  das  atividades  desenvolvidas  pela  Ouvidoria  de

Polícia do Estado. Estabelece, ainda, que a distinção será concedida, anualmente, no

dia  25 de setembro,  dia  da  criação da Ouvidoria  de Polícia  do Estado de Minas

Gerais.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo relativamente à matéria, não há

óbice à iniciativa por parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da

Constituição do Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, seu texto possui

impropriedades que devem ser corrigidas para não afetar sua aprovação.

Primeiro, o inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira determina ser competência

privativa  do  Governador  do  Estado  conferir  condecoração  e  distinção  honoríficas

quando estabelece que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração. Por

essa razão, é necessária a previsão, no projeto em análise, de que será o Chefe do

Executivo que fará a entrega da medalha a ser criada.
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Embora toda distinção honorífica seja administrada por um conselho, o que pode

ser  considerado pela norma que propõe sua criação,  o  projeto de  lei  em análise

estabelece, no art. 2º, a constituição desse conselho e normas regimentais e, no art.

3º, suas competências e regras de funcionamento. Entretanto, o art. 66, III, “e”, da

Constituição do Estado, reserva para a iniciativa privativa do Governador a matéria

relacionada com a  criação,  a  estruturação e  a  extinção de Secretaria  de  Estado,

órgão  autônomo  e  entidade  da  administração  indireta.  Por  essa  razão,  não  é

permitido  a  membro  desta  Casa  apresentar  projeto  que  vise  criar  conselho  com

atribuições específicas na estrutura do Poder Executivo.

Outro ponto desnecessário é o disposto no art. 4º, que determina a regulamentação

da nova lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. A elaboração de regulamentos

para possibilitar o cumprimento das determinações legais é competência privativa do

Governador do Estado estabelecida pelo inciso VII do art. 90 da Constituição mineira.

Portanto, sua recomendação por norma legal é também inócua.

Em decorrência da necessidade de adequação do texto da proposição à legislação

vigente, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.443/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Medalha  do  Mérito  da  Ouvidoria  de  Polícia  Advogado  José  Roberto

Rezende da Silva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Medalha do Mérito da Ouvidoria de Polícia Advogado José

Roberto  Rezende  da  Silva,  a  ser  conferida  a  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  se

tenham destacado  na  promoção dos  direitos  humanos  e  no  aperfeiçoamento  das

atividades desenvolvidas pela Ouvidoria de Polícia no Estado.

Art.  2º  –  A Medalha do Mérito  da Ouvidoria de Polícia  Advogado José Roberto

Rezende  da  Silva  será  concedida,  anualmente,  pelo  Governador  do  Estado,  em

cerimônia realizada no dia 25 de setembro, dia da criação da Ouvidoria de Polícia do

Estado de Minas Gerais.
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Art. 3º - A Medalha do Mérito da Ouvidoria Advogado José Roberto Rezende da

Silva será administrada por um conselho constituído pelo Governador do Estado.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio Soares,  relator  –  André Quintão  – Bruno

Siqueira – Delvito Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.747/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

criação da Comenda Vice-Presidente José Alencar, para homenagear personalidades

que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do Estado e para

o aprimoramento da atividade política em Minas Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 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.

Em 16/8/2011, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em diligência às

Secretarias de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, de Desenvolvimento

Econômico e de Desenvolvimento Social, a fim de que se manifestassem sobre seus

termos.

Vencido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno e não tendo as respostas

sido encaminhadas a esta Casa, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.747/2011 tem por objetivo instituir a Comenda Vice-Presidente

José Alencar, destinada a homenagear personalidades que tenham se destacado nas

atividades  empresariais,  sociais  ou  políticas,  contribuindo para  o  desenvolvimento

econômico,  social  e  político  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nas  categorias  política,

empresarial, jurídica e sociocultural.

Os agraciados,  em número máximo de oito,  serão indicados,  anualmente,  pelos
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membros  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  receberão  a

Comenda do Governador  em cerimônia a ser  realizada na semana do dia  17  de

outubro, data do nascimento do Vice-Presidente José Alencar.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo administrativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  em  análise,  é  importante

observar  que  o  inciso  XVII  do  art.  90  da  Constituição  mineira  determina  ser

competência privativa do Governador do Estado conferir  condecoração e distinção

honoríficas,  quando  estabelece  que  essa  autoridade  fará  a  entrega  da  referida

condecoração. Por essa razão, é necessária a previsão, no projeto de lei, de que será

o Chefe do Executivo que fará a entrega da comenda a ser criada.

Cabe observar, ainda, que o art. 4º, que estabelece que as despesas decorrentes

da lei correrão por conta de verbas próprias a serem consignadas nos orçamentos

dos  exercícios  financeiros,  é  desnecessário,  uma vez que todas  as  despesas  do

Estado estão, obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que faz

as correções necessárias, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.747/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda Vice-Presidente José Alencar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar,  destinada  a

homenagear personalidades que se destacarem nas atividades empresariais, sociais

ou  políticas,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  político  do

Estado.
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Art.  2º  –  A  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  será  concedida  a  um

representante do Estado e a um do País, nas seguintes categorias:

I – política;

II – empresarial;

III – jurídica;

IV – sociocultural.

Parágrafo  único  – Os  agraciados,  em  número  máximo de oito,  serão indicados

pelos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º – A Comenda Vice-Presidente José Alencar será entregue, anualmente, pelo

Governador do Estado, em cerimônia realizada na semana do dia 17 de outubro, data

do nascimento do Vice-Presidente José Alencar.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Bosco – Luiz Henrique –

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.202/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Cristalino  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Bom Despacho.

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 2.202/2011 pretende declarar de utilidade pública o Cristalino

Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de  Bom  Despacho,  entidade  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  proporcionar  a  difusão  de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente o
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futebol amador, e realiza reuniões de caráter social e cultural.

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.

Isso posto,  consideramos meritória  a iniciativa  de outorgar  ao Cristalino Futebol

Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.202/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.257/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe institui a

Medalha Presidente Itamar Franco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 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  2.257/2011  tem por  objetivo  instituir  a  Medalha  Presidente

Itamar Franco, destinada a agraciar pessoas que tenham se destacado no exercício

da  função  pública  com  honestidade  e  dignidade.  Essa  condecoração  deverá  ser

entregue uma única vez pelo Governador do Estado, em data a ser designada por

meio de decreto editado pelo Poder Executivo.
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Quanto  ao  exame  da  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da

República relaciona as matérias  exclusivas  da  União,  e  o  art.  30 estabelece que

compete ao  Município  legislar  sobre assuntos  de  interesse local  e  suplementar  a

legislação federal e estadual no que lhe compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º do

art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está relacionada nos

citados dispositivos, compreende-se que deve ser  considerada como competência

legislativa remanescente dos Estados federados.

Ademais, com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art.

66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como reservada à Mesa da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas. Não há, portanto, impedimento à deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa.

É importante destacar que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art.  90  da  Constituição  mineira,  que  determina  ser  competência  privativa  do

Governador  do  Estado  conferir  condecoração  e  distinção  honoríficas  quando

estabelece que essa autoridade fará a entrega da Medalha Presidente Itamar Franco.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 2.257/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 305/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Liza Prado,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.839/2009, dispõe sobre a cobrança de taxa

pelos prestadores dos serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos

no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/2/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que projeto com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa na legislatura

passada, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por

sua  inconstitucionalidade.  Como  não  houve  mudanças  no  sistema  jurídico  que

pudessem  acarretar  alteração  no  entendimento  então  manifestado,  passamos  a

reproduzi-lo a seguir.

“Consoante dispõe o projeto em tela, se, por ocasião da apreensão de um veículo,

o proprietário deste estiver no local da apreensão no momento em que o reboque

chegar, o agente não rebocará o veículo, notificará o proprietário da infração e emitirá

uma guia para pagamento no valor correspondente a 50% do valor que pagaria caso

o veículo fosse rebocado.

Ainda segundo o projeto, a inobservância do disposto na pretensa lei sujeitará o

prestador  dos  serviços  de  reboque,  resgate,  guincho  e  remoção  de  veículos  às

penalidades de advertência e multa de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  Constituição  da

República  estabelece  de  modo  expresso  a  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI).

No uso dessa prerrogativa constitucional, a União editou a Lei nº 9.503, de 1997,

que contém o Código de Trânsito Brasileiro, de observância compulsória em todo o

território nacional. Tal diploma legal prevê as diversas penalidades a serem aplicadas

em razão de infrações de trânsito, entre as quais a apreensão do veículo. Confira-se,

a propósito, o teor do art. 256, a seguir transcrito:

'Art.  256  –  A autoridade  de trânsito,  na  esfera  das  competências  estabelecidas

neste  Código  e  dentro  de  sua  circunscrição,  deverá  aplicar,  às  infrações  nele

previstas, as seguintes penalidades:
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I – advertência por escrito;

II – multa;

III – suspensão do direito de dirigir;

IV – apreensão do veículo;

V – cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI – cassação da permissão para dirigir;

VII – frequência obrigatória em curso de reciclagem'.

Vê-se, pois, que não há espaço para a atuação legiferante do Estado membro em

matéria de trânsito e transporte,  a qual  se  acha inserida  no  rol  de competências

legislativas privativas da União.

Trata-se, pois, de óbice de natureza intransponível, razão pela qual a proposição

não tem como prosperar nesta Casa Legislativa”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 305/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Cássio Soares – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 768/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 768/2011, “obriga os

estabelecimentos  de  ensino  a  disponibilizarem  assentos  proporcionalmente

adequados às pessoas obesas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, a proposição foi distribuída para

as Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 10/5/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação, ao Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – e ao Instituto

de  Pesos  e  Medidas  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ipem-MG  –,  para  que  se
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manifestassem sobre a medida contida na proposição. Tendo em vista o transcurso

do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno,

emitimos nosso parecer, embora, até o momento, apenas o Inmetro tenha respondido

a diligência.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende obrigar os estabelecimentos de ensino, públicos ou

privados, a oferecerem assentos adequados aos estudantes obesos. O art. 2º define,

para os fins da lei, quem será considerado obeso e, o art. 3º, “caput”, determina o

percentual de assentos que serão disponibilizados. Por sua vez, o parágrafo único do

art.  3º  determina  que  os  assentos  serão  adquiridos  em  consonância  com  as

determinações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais – Ipem-

MG.

Na justificação que acompanha a proposição, o autor expõe sua preocupação com

a  qualidade  de  vida  dos  obesos,  os  quais,  segundo  os  dados  que  apresentou,

correspondem a quase 10% da população brasileira.  Apontou ainda os danos que

podem  advir  do  uso  contínuo,  pelos  obesos,  de  assentos  inadequados  a  suas

proporções.

Em reposta à diligência desta Comissão, o Inmetro afirmou que, nos termos da

Portaria Inmetro nº 47/2005, certifica assentos e mesas para uso educacional, mas

que  essa  certificação  é  voluntária,  isto  é,  a  decisão  de  submeter  o  produto  ao

processo de certificação de avaliação de conformidade é do fornecedor dos referidos

produtos. Advertiu, ainda, que não existem, até o momento, assentos escolares para

pessoas obesas certificados com base no regulamento citado. Entretanto, segundo a

resposta, o programa de avaliação de conformidade do mobiliário escolar será, em

breve,  compulsório  “quando  todos  os  assentos  e  mesas  destinados  ao  uso  em

instituições educacionais deverão atender aos requisitos definidos na regulamentação

aplicável”.

Ademais, a mencionada autarquia esclareceu que “a atuação dos órgãos estaduais
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de pesos e medidas, no âmbito da avaliação de conformidade, dá-se, em geral, por

delegação do Inmetro, detentor do poder de polícia administrativa, conferido pela Lei

[Federal]  nº  9.933/1999.”  Assim,  o Ipem-MG não possui  competência própria para

determinar os requisitos aplicáveis à avaliação dos assentos destinados aos obesos

e, por isso, o Inmetro sugeriu que o parágrafo único do art. 3º fosse alterado.

Cabe-nos advertir, primeiramente, que o art. 24, incisos IX e XII, da Constituição da

República estabelece que é competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto e proteção e defesa

da saúde. Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo dispõe que, no âmbito da legislação

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que

não exclui a competência suplementar dos Estados.

Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado  com  base  no princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso e  a

permanência na escola, dentre outros princípios. Nessa linha, a Lei Federal nº 9.394,

de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB –,

prescreve, em seu art. 4º, inciso IX, que o dever do Estado para com a educação

escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade

de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos

indispensáveis  ao desenvolvimento do  processo de ensino-aprendizagem. No que

toca ao ensino privado, a LDB estabelece, em seu art. 7º, que ele é livre, desde que

observadas  as  normas  gerais  da  educação  nacional  e  do  respectivo  sistema de

ensino.

Como  se  vê,  a  medida  veiculada  no  projeto  em  exame  busca  implementar

comandos constitucionais e legais sobre a matéria, de forma a garantir, a todos os

alunos, condições igualitárias de adaptação e aprendizagem em sala de aula.

No  entanto,  não  nos  parece  razoável  fixar  em  10%  o  número  de  cadeiras

destinadas  aos  alunos  obesos.  Neste  ponto,  deve-se  salientar  que  o  número

necessário de  cadeiras  próprias  para  alunos  obesos varia  em cada instituição de

ensino  e,  até,  em  cada  sala  de  aula;  assim,  a  definição  legal  de  determinado

percentual pode gerar distorções, ainda que o intuito seja garantir percentual mínimo

dos assentos em questão. Deve ser levado em consideração que, diante da situação
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fática, poderá o número fixado em lei ficar aquém do necessário – deixando, portanto,

potenciais destinatários da medida desacobertados pela norma – ou, diferentemente,

ser superior ao necessário – gerando custos desnecessários para as escolas, fato

que evidencia a  ausência  de razoabilidade da medida em questão.  Desse modo,

sugerimos a supressão do disposto no art. 3º.

Salienta-se, por oportuno, que exigir assentos adequados para obesos pode não

atender satisfatoriamente aos beneficiários da medida em estudo, uma vez que as

mesas regulares podem ser incompatíveis com tais assentos. Assim, nos termos da

Portaria Inmetro nº 47/2005, sugerimos que não só os assentos, como também as

mesas destinadas ao uso escolar sejam adequadas às pessoas obesas. Todavia, a

pertinência de tal alteração poderá ser melhor analisada nas outras Comissões por

que passar a proposição em análise.

Além disso, ressaltamos que, nos termos do § 3º do art. 211 da Constituição da

República, os Estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. De

acordo  com  o  art.  17  da  LDB,  o  sistema  de  ensino  do  Estado  compreende  as

instituições  de  ensino  mantidas  pelo  poder  público  estadual,  as  instituições  de

educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino

fundamental  e  médio  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  os  órgãos  de

educação estaduais.

Tendo em vista o disposto no art.  10,  inciso  V,  da LDB, que determina que os

Estados se incumbirão de  baixar  normas complementares para o seu sistema de

ensino, entendemos que o art. 1º do projeto em exame deve ser alterado a fim de que

não haja ingerência do Estado nos sistemas de ensino federal e municipal.

Por oportuno, por considerarmos que o prazo estabelecido originalmente pode ser

exíguo,  julgamos  necessário  dilatar  o  prazo  para  que  os  destinatários  da  norma

possam  adotar  as  providências  necessárias  ao  seu  atendimento.  Assim,  para

promover  as  adequações  pertinentes,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1.

Por fim, cabe-nos salientar que a análise desta Comissão restringe-se aos aspectos

jurídico-constitucionais  da  matéria  e,  neste  ponto,  não  encontramos  óbice  à  sua

tramitação.  Entretanto,  a  conveniência  e  a  oportunidade  da  medida  serão
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oportunamente analisadas na pertinente comissão de mérito, que, ademais, poderá

aprimorar a proposição em estudo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 768/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a disponibilização de assentos e mesas adequados para pessoas

obesas nas escolas do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – É obrigatória  a disponibilização de assentos e mesas adequados para

pessoas obesas nas escolas do Sistema Estadual de Educação.

Parágrafo único -  Os assentos  e  mesas  a que se refere o  “caput”  deste artigo

deverão possuir a certificação do órgão ou entidade competente para a sua avaliação

de conformidade e qualidade.

Art.  2º  –  O  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  fiscalizará  as

instituições  de  ensino  de  que  trata  esta  lei  bem como expedirá  os  regulamentos

necessários à sua aplicação.

Art.  3º  – A inobservância  do  disposto nesta lei  sujeita  o infrator  às  penalidades

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

Art. 4º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 778/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Délio  Malheiros, o projeto de lei  em tela,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 685/2007, “institui o Estatuto do Cinéfilo e dá

outras providências”.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a matéria
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foi analisada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou

pela aprovação do projeto.

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 do projeto em exame, ao instituir o Estatuto do Cinéfilo,  é regular as

relações entre os estabelecimentos que exploram comercialmente a apresentação de

filmes, teatro, dança e demais espetáculos artísticos e os freqüentadores das salas

de cinema e  teatro  no Estado.  Para isso,  a  proposição dispõe sobre  a forma de

divulgação  da  programação,  a  venda  de  ingressos,  a  segurança  e  conforto  dos

freqüentadores, a higiene e a manutenção de ouvidorias nesses estabelecimentos. O

projeto ainda determina a aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do

Consumidor aos infratores de suas disposições.

De acordo com o autor,  a proposição visa aprimorar ainda mais  o conforto e a

segurança do freqüentador das salas de cinema e afins, na tentativa de minimizar

problemas na prestação do serviço, e, ao mesmo tempo, beneficiar o empreendedor,

resguardando  os  seus  direitos  e  atraindo  cada  vez  mais  clientes  ao  seu

estabelecimento.  O  autor  ressalta  que  representantes  dos  empreendimentos

destinatários desse projeto acompanharam e participaram de sua criação, mediante

realização de reuniões e audiências públicas.

Consideramos  que  o  grande  mérito  da  proposição  é  assegurar  direitos  aos

freqüentadores  das  salas  de  cinema e  teatro,  sem  comprometer  a  livre  iniciativa

desse ramo de atividade,  contribuindo,  assim,  para o seu maior  desenvolvimento.

Salientamos, ainda, que não há impacto para os cofres públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 778/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Antônio Júlio -  Doutor Viana -

Gustavo Perrella - Romel Anízio - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 866/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  3.709/2009,  o  projeto  de  lei  em tela  tem por  escopo instituir  a

Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado. A seguir, a Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio  e  Coperativismo  examinou  o  projeto,  opinando  por  sua  aprovação,  na

forma do referido substitutivo.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise objetiva instituir, de conformidade com o seu art. 1º, política

estadual de incentivo ao comércio varejista, de forma a assegurar a sua livre iniciativa

e o seu fortalecimento.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou,  em  seu  acurado  parecer,  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. Argumentou que “por força do princípio da universalidade que norteia

o orçamento público, a política que demandar investimento governamental deve estar

prevista  na  lei  orçamentária”  e  que,  “entretanto,  isto  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”.  Em  vista  disso,  concluiu  que  “projeto  de  lei,  ainda  que  de  iniciativa

parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo,

todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas

decorrentes dessas políticas, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir  a

melhor forma de implementá-las”.

Dessa forma, a mesma Comissão vislumbrou a possibilidade de que a proposição
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tramite nesta Casa e, por isso mesmo, apresentou o Substitutivo nº 1, que, além de

promover  alguns  reparos  para  o  aprimoramento  da  proposição,  não  acata  os

dispositivos de natureza administrativa. Com efeito, foram suprimidas as disposições

que cuidam da criação de frente parlamentar, uma vez que a sua instituição se dá por

meio de requerimento, não constituindo objeto de lei, bem como o dispositivo que

impõe prazo de 90 dias ao Poder Executivo para a regulamentação do disposto na

nova lei, pois 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.

A seu turno, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, atendo-

se à análise de mérito, ressaltou que a proposição é oportuna, “visto que constituem

objetivos da política de incentivo ao comércio varejista, nos termos do substitutivo que

lhe foi apresentado, promover o fortalecimento dessa categoria de comércio, gerar

emprego  e  renda,  diminuir  os  custos  da  atividade  varejista,  promover  o  melhor

aproveitamento do potencial do setor, desenvolver o turismo de negócios relacionado

com  a  atividade  varejista,  incentivar  a  capacitação  de  empreendimentos  e  de

empregados e conscientizar a população da importância do comércio varejista e dos

problemas enfrentados pelo setor”. Em virtude desse entendimento, e considerando

pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, aquele órgão colegiado opinou pela

aprovação do projeto com esse aperfeiçoamento.

No que concerne à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

VII,  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão  financeira  das

proposições,  cumpre-nos  observar  que o  projeto  em exame,  tanto  em  sua forma

original quanto na forma do substitutivo lhe foi proposto, não demanda despesas que

possam acarretar impacto na execução da Lei Orçamentária do Estado. Isto porque a

proposição, de natureza propositiva, trata essencialmente de enunciar diretrizes de

política pública.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 866/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.
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Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo

Perrella - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 941/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.987/2009,  dispõe  sobre  a  afixação  de

cartazes  informativos,  nos  postos  de  combustíveis  e  restaurantes  localizados  às

margens das rodovias estaduais, alertando motoristas de caminhão sobre os riscos

de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/4/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, para parecer.

A requerimento deste relator, o projeto foi baixado em diligência ao Departamento

de  Estradas  de  Rodagem  de  Minas  Gerais  –  DER-MG –,  a  fim  de  que este  se

manifestasse sobre a matéria.

À vista do transcurso do prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem o

cumprimento  da  diligência,  passamos  a  emitir  o  parecer  sobre  a  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 de lei em estudo pretende obrigar a afixação de cartazes informativos,

nos postos de combustíveis e nos restaurantes localizados às margens das rodovias

estaduais,  alertando  os  motoristas  de  caminhão  sobre  os  riscos  de  dirigirem  sob

efeito de álcool, drogas e medicamentos.

O objetivo da proposta é conscientizar os motoristas sobre os riscos da combinação

do  uso  de  álcool  ou  drogas  com  a  direção  de  veículos.  Entende  o  autor  que  a

afixação  dos  cartazes  informativos  e  ilustrativos,  com  imagens  impressionantes,

deverá despertar os motoristas e evitar que eles tomem a direção sob efeito de álcool

ou drogas.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, é preciso dizer que o Estado

está habilitado a fazê-lo pela via da legislação concorrente, nos termos do art. 24, XII,
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a seguir transcritos:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

I – (...)

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;”

De outra parte, não se trata de matéria sujeita a reserva de iniciativa, de modo que

este Parlamento está habilitado a deflagrar o processo legislativo para disciplinar o

assunto.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 941/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.032/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.032/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.892/2009,  acrescenta

dispositivo à Lei nº 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social

– Feas.

Publicado no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  encaminhado  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 297/20 11, do Deputado Elismar Prado,

que acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de

Assistência Social – Feas -; e 332/2011, do Deputado Elismar Prado, que disciplina a

aplicação  de  recursos  previstos  em  programas  e  fundos  destinados  a  assistir

populações carentes, a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania no

Estado.
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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.

A relatoria  apresentou requerimento,  na reunião de 7/6/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

e ao Conselho Estadual de Assistência Social para que se manifestassem sobre ela.

A resposta da Secretaria encontra-se anexada ao processo.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência junto ao Conselho Estadual de Assistência

Social.

Fundamentação

O projeto  de lei  em exame visa  a  estabelecer  que os  recursos  do  Feas sejam

aplicados, preferencialmente, em projetos de assistência social para atendimento aos

Municípios ou regiões do Estado que registrem Índice de Desenvolvimento Humano –

IDH – de até 0,5.

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados no parecer

referente ao Projeto de Lei nº 3.892/2009:

“Passando à análise da proposição, observa-se inicialmente que, nos termos do art.

3º,  inciso III,  da Constituição Federal,  constitui  objetivo fundamental  da República

Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das

desigualdades sociais e regionais.

Por sua vez, a Constituição mineira, em seu art. 2°, inciso VIII, dispõe que é objetivo

do Estado dar assistência ao Município, especialmente ao de escassas condições de

propulsão  socioeconômica.  No  art.  41,  estabelece  que  o  Estado  articulará

regionalmente  ação  administrativa  objetivando  não  só  assistir  os  Municípios  que

apresentem  precárias  condições  socioeconômicas,  mas  também  contribuir  para  a

redução das desigualdades regionais.
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Não obstante, conforme passaremos a expor, o projeto encontra óbices de natureza

legal e constitucional que o impedem de tramitar na forma como proposto.

Em primeiro lugar, cumpre-nos ressaltar que tanto a aplicação como a definição das

condições para a alocação de recursos em programas administrativos são atribuições

típicas do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais

ações de governo.

Assim, a medida veiculada pelo projeto em exame trata de matéria pertencente ao

campo da ‘reserva da Administração’, ou seja, da discricionariedade do administrador

em  avaliar,  segundo  as  especificidades  de  cada  situação,  a  melhor  maneira  de

aplicação dos recursos públicos.

A lei de iniciativa parlamentar, nesse caso, ao estabelecer preferência na execução

de programas de governo, configura interferência indevida de um Poder nas ações

típicas do outro, o que violaria o princípio da separação dos Poderes, preconizado

pela Constituição Federal. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.364. Vejamos:

‘O  princípio  constitucional  da  Reserva  de  Administração  impede  a  ingerência

normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência

administrativa do Poder Executivo’.

Dessa  forma,  embora  seja  louvável  a  iniciativa  parlamentar,  não  é  possível

estabelecer,  na  forma  pretendida,  critérios  para  a  aplicação  de  recursos  pelo

Executivo, sob pena de engessamento da atividade administrativa.

No que tange aos recursos alocados no Fundo para a Infância e a Adolescência –

FIA – e no Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –, cumpre-nos tecer algumas

considerações.

Em relação ao FIA,  a alteração proposta não tem como prosperar  em razão do

disposto no parágrafo único do art.  5º da Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 2004,

segundo o qual compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente definir os projetos que terão preferência na liberação dos recursos do

Fundo. Desse modo, o projeto de lei em tela, ao estabelecer preferência na aplicação

dos recursos do FIA, acabaria por usurpar atribuição legal conferida a órgão do Poder

Executivo.
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Quanto ao Feas, a inserção do parágrafo único no art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de

julho de 1996, também não pode prosperar. Isso porque todas as hipóteses previstas

nos  incisos  do  referido  artigo  seriam  submetidas  ao  novo  critério,  o  que  não  é

possível,  seja  em  razão  da  natureza  das  disposições,  seja  pela  necessidade  de

observância de norma federal ou pela forma como se acha estruturada a assistência

no Estado. Por tais razões, apenas o inciso VII, que trata da transferência de recursos

aos fundos municipais de assistência social, comportaria a estipulação da preferência

tratada pelo projeto em exame.

Ocorre que, nos termos do art. 13, VIII, da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996,

compete ao Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – aprovar critérios para

a transferência de recursos para os fundos municipais de assistência social, com a

observância de alguns indicadores constantes do texto do dispositivo. Desse modo,

no intuito  de  adequar  a disposição à  técnica legislativa  e  à  legislação vigente,  a

inserção do comando contido  na proposição em análise  deve ser  feita  na  Lei  nº

12.262, de 1996, que cria o Ceas, conforme propomos no Substitutivo nº 1, ao final

redigido”.

Ressaltamos  que,  em  resposta  à  diligência  requerida  por  esta  Comissão,  a

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  se  posicionou  favoravelmente  à

aprovação do projeto em exame. Vejamos o conteúdo do ofício encaminhado pela

referida Secretaria:

“(...) esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social entende que o Projeto

de Lei nº 1.032/2011 encontra-se em consonância com as disposições preconizadas

na Lei Federal nº 8.742/1993, que disciplina a aplicação preferencial dos recursos do

FEAS para municípios e regiões do Estado que registrem Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH – de até 0,5, razão pela qual se manifesta favorável à proposição em

comento”.

Por  outro lado,  o Conselho Estadual  de Assistência  Social  –  Ceas –,  em ofício

encaminhado  diretamente  à  relatoria,  manifestou-se  de  forma  desfavorável  à

proposição, tendo em vista a existência de outros índices utilizados pela assistência

social,  que, no entendimento do Conselho,  são mais adequados para balizar uma

transferência de recursos de forma mais equitativa.
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Dessa forma, optamos pela utilização do Índice de Desproteção Social  –  IDS –

como critério de transferência de recursos para os fundos municipais de assistência

social.  Nos  termos  do  ofício  encaminhado  pelo  Ceas,  trata-se  de  um  índice

desenvolvido  pela  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  “a  fim  de

maximizar os investimentos públicos na redução das referidas desproteções”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve manifestar-se sobre os Projetos de Lei n° 297 e 332/2011, anexados à

proposição.

Observamos  que  esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº

297/2011; no entanto, ele foi anexado à proposição em análise em razão da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  16,  de  2007,  que  estabelece  que  os  autores  de

proposições arquivadas terão preferência, pelo prazo de 90 dias contados do início da

1ª Sessão Legislativa Ordinária, para apresentar novamente à Casa suas propostas.

Sendo assim, ressaltamos que os referidos projetos contêm dispositivos idênticos

aos contidos na proposição em análise. O primeiro reproduz o teor do art. 3º, e o

segundo,  o  teor  dos  arts.  1º  e  2º.  Assim,  o  substitutivo  apresentado  ao  final  já

contempla as medidas contidas nos projetos anexados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.032/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a 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 VIII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

VIII – aprovar critérios para a transferência de recursos para os fundos municipais

de assistência social, considerados os planos municipais de assistência social, bem

como indicadores que permitam uma distribuição mais equitativa entre as regiões,
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tais como população, renda "per capita", mortalidade infantil, concentração de renda e

Índice de Desproteção Social – IDS -;”.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente – André Quintão,  relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.067/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.894/2008, dispõe sobre a obrigatoriedade de

afixação, nas proximidades das piscinas, de placa indicativa de sua profundidade e

dá outras providências.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela pela juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão anterior.

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  tornar  obrigatória  a  afixação  de  placas  de

advertência  nas  proximidades  das  piscinas,  contendo  informações  sobre  a

profundidade, a permissão ou a proibição de mergulho e a necessidade de crianças

menores de 12 anos estarem acompanhadas pelos responsáveis. Segundo o autor

da proposta, o objetivo é regulamentar o uso de piscinas visando à prevenção de

acidentes.

O projeto em pauta cria obrigação para prédios, edifícios de apartamentos, casas

residenciais  e  comerciais,  condomínios  horizontais  e  verticais,  clubes,  parques,

associações  e  outras  entidades  congêneres,  particulares  ou  públicas,  em  cujas

instalações houver piscinas.
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A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a medida, na forma original, é

inadequada, já que só é possível criar obrigações para os sujeitos de direito, e não

para seus objetos. Objetivando adequar o texto da proposição ao arcabouço legal,

aquela  Comissão  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  cria  obrigação  para  os

responsáveis pelos imóveis em que haja piscinas.

Essa Comissão entendeu ainda que exigir a afixação de placas de advertência na

borda de piscinas privativas ou domésticas foge aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, portanto tal exigência não foi acatada no seu Substitutivo nº 1.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou que a matéria está inserida no rol

das competências legiferantes do Estado, não afrontando nenhuma norma relativa a

iniciativa do processo legislativo.

A Comissão de Segurança Pública destacou, em seu parecer, que o parlamentar

estadual  encontra  respaldo  para  legislar  sobre  segurança  pública  tanto  na

Constituição Estadual quanto na Federal. Essa Comissão salientou que a medida tem

por fim propiciar mais segurança aos usuários de piscinas, informando que grande

parte  dos  acidentes  resulta  da  falta  de  informações  básicas  que  deveriam  ser

prestadas aos frequentadores, como a profundidade da piscina e as condições para o

mergulho.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o comando normativo contido

na proposição não provoca nenhum impacto nas contas públicas, não provocando

despesas para os cofres públicos, porquanto disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.067/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Antônio Júlio -  Doutor Viana -

Gustavo Perrella - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.139/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do



1443
____________________________________________________________________________

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.470/2007,  “dispõe  sobre  a  proibição  de

vincular a distribuição de brindes à venda de alimentos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a’, do Regimento Interno.

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.441/2.011, do Deputado Carlin

Moura, nos termos regimentais, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 1.470/2007. 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 visa a proibir a vinculação de brindes

infantis à venda de alimentos em estabelecimentos comerciais. A matéria enquadra-

se no campo do direito do consumidor, seara na qual compete à União fixar normas

gerais e aos Estados suplementar a legislação federal, nos termos do art. 24, V, da

Constituição da República.  O Código de Defesa do Consumidor  – Lei  Federal  nº

8.078, de 11/9/90 –, que é, no caso, a norma geral a ser suplementada pelos Estados,

estabelece, no art. 39, inciso IV, o seguinte: ‘Art. 39 – É vedado ao fornecedor de

produtos  ou  serviços,  dentre  outras  práticas  abusivas:  (...)  IV  -  prevalecer-se  da

fraqueza  ou  ignorância  do  consumidor,  tendo  em  vista  sua  idade,  saúde,

conhecimento  ou  condição  social,  para  impingir-lhe  seus  produtos  ou  serviços;’.

Estimular o consumo de determinado produto em função do brinde que o acompanha

enquadra-se  perfeitamente  no  dispositivo  que  veda  ao  fornecedor  utilizar-se  da

fraqueza  dos  consumidores  em  função  de  sua  idade.  Não  raro,  determinados

estabelecimentos comerciais anunciam, nos canais de televisão dirigidos ao público

infantil,  não os seus produtos, mas os brindes que os acompanham. Há evidente

distorção de valores nessa prática comercial. Sendo assim, parece-nos que, em tese,

considerando a norma geral supratranscrita, o Estado pode legislar sobre a matéria.

Há, contudo, que apontar uma dificuldade de execução da norma no âmbito regional,

o  que  restringe  o  alcance  da  norma  estadual.  Há  diversos  produtos  alimentícios
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vendidos nos supermercados em que o brinde vem dentro da embalagem desde a

fábrica,  que  pode  não  se  localizar  no  Estado.  Por  exemplo:  uma  das  maiores

empresas  de  produtos  alimentícios  do  País  produz  e  distribui,  em  pequenas

embalagens,  ‘pizzas’ destinadas  notadamente  às  crianças.  Dentro  da  embalagem

desse produto há sempre um giz de cera para criança. Não se pode esperar que a

empresa  deixe  de  colocar  o  mencionado  brinde  nas  embalagens  do  produto

destinadas ao Estado. A lei estadual não pode pretender estabelecer essa restrição,

pois nesse aspecto da matéria a competência do Estado cede espaço à competência

privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. Assim, sugerimos nova

redação para a proposição, a fim de restringir a prática da vinculação de brindes a

lanches  e  outras  refeições  a  lanchonetes  e  similares.  Nesses  termos,  fica

resguardada a intenção do autor, como se pode ver pela justificação que acompanha

o projeto em exame”.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.139/2007  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a distribuição de brindes infantis vinculada à venda de produtos alimentícios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica proibida a distribuição de brindes vinculada à venda de lanches e

outras refeições em lanchonetes e estabelecimentos similares.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2011

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  3.697/2009, “assegura aos consumidores a
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faculdade de solicitar o cancelamento do serviço pelos mesmos meios com os quais

foi solicitada a aquisição”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16 de abril de 2011, foi o projeto distribuído a

esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  para receber  parecer  quanto aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em tela institui mecanismos que facilitam sobremaneira a rescisão dos

contratos de prestação de serviços continuados, tais como a assinatura de jornais,

revistas, periódicos, de televisão a cabo, provedores de internet, entre outros.

Nos termos da proposta, o fornecedor do serviço deve disponibilizar ao consumidor,

também, a possibilidade de rescisão do contrato por telefone ou pela internet.

Ao fundamentar a proposta, o autor enfatiza as barreiras criadas pelos fornecedores

dos serviços, dificultando ou até mesmo impedindo o exercício do legítimo direito dos

consumidores de dar fim aos contratos que celebram.

A Constituição da República arrola a defesa do consumidor entre os direitos e as

garantias  fundamentais  do  cidadão  brasileiro,  assegurando  a  competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a matéria.

É importante observar essa ampla possibilidade de edição de normas protetivas do

consumidor, pois, ocorrendo a hipótese da inexistência de lei federal acerca do tema,

remanesce aos Estados o direito de editar as respectivas normas.

Nesse contexto, assim dispõe o art. 24, da Carta Federal:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...).

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a
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competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades”.

Deve ser  enfatizado,  por  último,  que não existe  qualquer  vedação para  que se

instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, conforme ocorre no caso em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.175/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.307/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o Projeto de Lei nº 1.307/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.866/2008,  “dispõe  sobre  plano  de

evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do Estado”.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

a 3,  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.

Tendo em vista o disposto no art. 173, § 2°, do Reg imento Interno, foi anexado à

proposição em epígrafe o Projeto de Lei n° 1.489/20 11, do Deputado Fred Costa, que

“dispõe  sobre  plano de evacuação  em  caso  de  acidentes  nas  obras  públicas  do

Estado”.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  visa  tornar  obrigatória  a  existência  de  um  plano  de

evacuação, para casos de acidentes, nas obras públicas de médio e de grande porte,

o qual deverá ser apresentado com o projeto das referidas obras e ser previamente

analisado  e  aprovado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  e  outros  órgãos  definidos  pelo

governo do Estado. Tal plano deverá ser exposto no canteiro das obras durante sua

execução,  na  parte  interna  (para  os  operários  em  geral)  e  na  externa  (para  a
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população envolvida). A proposta prevê, ainda, a constituição de uma comissão, pelo

governo do Estado,  para certificar  e fiscalizar  se o referido plano está apto a ser

implantado em caso de acidentes; a criação de critérios, pelo Poder Executivo, para a

classificação  do  porte  das  obras;  e  sua  imediata  interdição  caso  as  disposições

previstas não sejam atendidas.

Como já relatado, a proposição em tela resulta do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 2.866/2008, o qual, com conteúdo idêntico, tramitou nesta Casa na legislatura

passada, ocasião em que recebeu 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.

O parecer  atual  da Comissão de Constituição e Justiça sobre Projeto de Lei  nº

1.307/2011  ratificou  o  anterior,  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.866/2008,

considerando-se  que  não  houve  alteração  constitucional  superveniente  que

justificasse  nova  interpretação,  e  apresentou  três  emendas  que  não  alteram  os

fundamentos  do  projeto  original,  mas  que  buscam  ajustar  certas  imperfeições

jurídicas que ele contém. A Emenda nº 1 restringe ao Corpo de Bombeiros Militar a

atribuição de analisar e aprovar o plano de evacuação, por se compreender ser essa

a única instituição competente para tal, no âmbito estadual. Com o objetivo de corrigir

impropriedade de redação legislativa verificada no art. 2º, o qual prescreve que “será

responsabilidade do Poder Executivo criar critérios para a classificação do porte da

obra”, a Emenda nº 2 dá nova redação a esse artigo, determinando que “os critérios

para a classificação do porte da obra serão estabelecidos pelo Poder Executivo”. Por

fim, a Emenda n� 3 suprime o art. 4�, por considerá-lo desprovido de fundamento

constitucional, na medida em que é competência discricionária do Executivo, segundo

critérios de oportunidade e conveniência, criar comissões para atender às demandas

da administração pública, não podendo, portanto,  o legislador exigir  nem estipular

previamente a criação de uma comissão.

No  que  toca  ao  mérito  da  matéria  em  análise,  também  não  houve  mudanças

relevantes acerca do tema que justifiquem compreensão diversa daquela manifestada

pela Comissão de Segurança Pública quando da apreciação do Projeto de Lei  nº

2.866/2008,  motivo  pelo  qual  reiteramos  parte  dos  argumentos  então  utilizados,
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reproduzidos a seguir.

“O plano de evacuação tem como finalidade promover a saída das pessoas, com

celeridade e organização, dos locais ameaçados por eventuais riscos decorrentes de

uma  grande  obra.  A  divulgação  ampla  desse  documento  visa  promover  o

conhecimento  por  toda  a  população  –  operários  da  obra  e  público  em  geral  –

relativamente aos procedimentos a tomar em caso de emergência.

Um plano de evacuação é importante porque contribui para a redução de mortes e

prejuízos materiais decorrentes de acidentes em grandes obras públicas. A história

aponta casos em que a ausência de um planejamento de evacuação de pessoas de

obras sob risco contribuiu para a ocorrência de grandes desastres. Ficou na memória

do  povo  mineiro  o  desabamento  do  que  seria  o  Pavilhão  de  Exposições  da

Gameleira,  em  1971,  maior  tragédia  da  construção  civil  brasileira,  quando  69

operários morreram e mais de 50 ficaram feridos”.

Outro  evento,  mais  recente,  foi  o  acidente  no  canteiro  de  obras  da  Estação

Pinheiros, do Metrô de São Paulo, em janeiro de 2007, que resultou na morte de sete

pessoas e na  paralisação dos trabalhos até maio de 2008.  Vale  ressaltar  que tal

tragédia serviu de justificativa não apenas para a proposição em exame, mas também

para o Projeto de Lei nº 752, de 2007, apresentado na Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, bastante semelhante ao que aqui analisamos.

É inevitável lembrar, neste debate, todo o movimento atual em torno da realização

da  Copa  do  Mundo  em  2014,  que  terá  em  Belo  Horizonte  uma de  suas  sedes.

Diversas são as ações preparatórias para o Mundial, planejadas e já em andamento,

aí incluídas várias obras, com destaque para a modernização do Estádio Governador

Magalhães Pinto (Mineirão),  do Estádio  Raimundo Sampaio  (Independência)  e  do

Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drummond (Mineirinho); a ampliação do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, em Confins, na RMBH; a revitalização da Lagoa da

Pampulha;  a  estruturação  de  parques  ecológicos  e  outros  roteiros  turísticos;  a

garantia de infraestrutura hoteleira, entre outras, em boa parte a cargo do governo do

Estado. Dada a proximidade da data e o escopo das obras planejadas, muitas delas

com previsão de conclusão bem antes do evento, é fundamental assegurar que os

projetos sejam elaborados e executados com o maior rigor possível não só no que
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tange ao cumprimento de prazos, mas também e principalmente no que diz respeito à

segurança de todos os envolvidos – operários e público em geral – a fim de se evitar

que  tragédias,  como  as  aqui  mencionadas,  se  repitam.  O  mesmo  deve  ser

considerado quanto às possíveis obras a serem executadas em Belo Horizonte em

função dos Jogos Olímpicos de 2016, uma vez que algumas modalidades esportivas,

como o futebol, serão disputadas em outras cidades além do Rio de Janeiro.

Por fim, cumpre mencionar que nada há a acrescentar considerando-se o Projeto

de Lei n° 1.489/2011, anexado à proposição em exame .

Diante  dos  argumentos  acima,  restam claras  a  relevância  e  a  oportunidade  da

matéria  em  comento,  sendo  adequado  buscar  assegurar  a  integridade  física  das

pessoas – trabalhadores e população – por meio da adoção de planos de evacuação

nas obras públicas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.307/2011 com

as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues, relator – Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.326/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.326/2011,

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.

Devido à semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.491/2011, de autoria do

Deputado  Fred Costa,  foi  anexado  à  proposição  em  estudo,  em  cumprimento  ao

disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.
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A Comissão da Saúde opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,

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

O projeto em comento pretende estabelecer a obrigatoriedade de as unidades de

saúde do Estado afixarem em suas dependências, em local visível,  aviso sobre o

direito de crianças e adolescentes terem acompanhantes em tempo integral, quando

internadas.

Esse direito,  assegurado pelo  art.  12  da Lei  Federal  n° 8.069,  de 13/7/90,  que

contém o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, é assim enunciado:

“Art.  12  -  Os  estabelecimentos  de  atendimento  à  saúde  deverão  proporcionar

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos

casos de internação de criança ou adolescente”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  em  seu  parecer  que  o

descumprimento do mencionado estatuto não é uma situação excepcional no quadro

de efetividade das normas do ordenamento jurídico  pátrio,  não se podendo ter  a

ilusão de que muitos direitos inscritos na ordem jurídica sejam implementados pelo

poder  público  e  respeitados  pela  sociedade  de  um  modo  geral.  Essa  Comissão

asseverou ainda que a possibilidade de a ordem jurídica estabelecer  mecanismos

que assegurem a mais ampla publicidade a determinados direitos dos cidadãos deve

ser  acatada,  desde  que  o  legislador  seja  parcimonioso  na  adoção  desse tipo  de

comando.

Essa Comissão, por razões de técnica legislativa e consoante seu entendimento,

considerou conveniente inserir o comando da proposição em apreço na Lei nº 10.501,

de 17/10/91, apresentando o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Saúde relatou em seu parecer que o acompanhamento familiar de

crianças e adolescentes hospitalizados tem importância inquestionável, pois a criança

vivencia o sofrimento, passa por terapêuticas dolorosas e pode até presenciar mortes,

em alguns casos. O acompanhante passa a significar o elo entre o ambiente familiar

e hospitalar, conseguindo passar ânimo e segurança ao pequeno paciente.
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Consoante essa Comissão, a não aplicação da lei vinha sendo justificada de várias

formas. As instituições alegavam falta de instalações adequadas, como poltronas e

banheiros,  para  receber  os  familiares  em  tempo  integral.  A  autora,  em  sua

justificação, aponta ainda a rotina dos órgãos de saúde e o desconhecimento da lei

como fatores explicativos da não efetivação da prerrogativa.

A Comissão de Saúde discordou do substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, em razão da disparidade entre o comando em exame e os

dispositivos da Lei nº 10.501, de 1991. Essa Comissão entendeu que o projeto ficará

mais bem situado no ordenamento jurídico estadual se continuar independente, uma

vez que seu conteúdo se reporta exclusivamente a dispositivo de norma federal – a

Lei nº 8.069, de 1990, que editou o ECA –, e apresentou o Substitutivo nº 2, com o

qual concordamos.

Com  relação  ao  aspecto  financeiro  e  orçamentário,  temos  a  informar  que  a

proposição  em  apreço  não  cria  obrigações  para  o  Estado,  considerando  que  o

Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor desde 1990 e já contempla a

obrigação  de  acompanhamento  de  crianças  no  caso  de  internação  hospitalar.  A

proposição em apreço visa dar publicidade a esse comando legal, conscientizando a

população de seus direitos. As despesas decorrentes de afixação de cartazes são

irrelevantes em vista do orçamento estadual, razão pela qual a proposição merece

ser acolhida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.326/2011, em

1º turno na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Ulysses Gomes – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Durval  Ângelo,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  359/2007,  “determina  a  instalação  de

sinalização educativa em rodovias da malha viária estadual,  rodovias delegadas e

rodovias federais sob a administração do Estado”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social  emitiu  parecer  pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda 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 determina a instalação, nas rodovias da malha viária

estadual,  nas rodovias  delegadas e nas rodovias federais sob a administração do

Estado,  de  sinalização  educativa  para  o  enfrentamento  da  exploração  sexual  de

crianças e adolescentes e da exploração do trabalho infantil. Além disso, define o teor

dos avisos que deverão figurar na sinalização: “A exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime. Denuncie - 0800 311119 - Disque Direitos Humanos - MG” e “A

exploração do trabalho infantil  é crime. Denuncie -  0800 311119 -  Disque Direitos

Humanos - MG”. Estabelece, ainda, que a Subsecretaria de Direitos Humanos e o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –

definirão  outras  características  da  sinalização.  De  acordo  com  a  proposição,  os

gastos  necessários  à  implantação  das  placas  correrão  por  conta  da  dotação

orçamentária do DER-MG. Segundo o autor, o projeto “visa à redução da violência

sexual que atinge o público infanto-juvenil”,  uma vez que incentiva a denúncia de

abusos por meio do Disque Direitos Humanos.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto,  apresentando a

Emenda  n° 1  para  suprimir  a  parte  do  projeto  que  es tabelece  atribuição  para  a

Subsecretaria de Direitos Humanos e para o DER-MG, por conter vício de iniciativa. A

Comissão  observou  que  legislar  sobre  proteção  à  infância  e  à  juventude  é
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competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Além disso, o

conteúdo do projeto está amparado pelo art. 227 da Constituição da República, que

estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de colocar a criança e o

adolescente  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,

violência, crueldade e opressão.

Em análise de mérito, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

ressaltou a importância do projeto no contexto mais amplo da rede de combate ao

trabalho infantil  e à exploração sexual  de crianças e adolescentes, da qual fazem

parte  entidades  públicas  e  privadas,  a  exemplo  do  Ministério  Público,  delegacias

especializadas,  conselhos  tutelares  e  sociedade  civil  organizada.  A  Comissão

destacou  também  a  existência  de  programas  que  vêm  sendo  desenvolvidos  no

âmbito estadual, como a campanha “Proteja nossas Crianças”, que também visa a

estimular o aumento das denúncias. Nesse contexto, o incentivo à denúncia é uma

forma  de  trazer  a  sociedade  ao  polo  ativo  do  enfrentamento  do  abuso  e  da

exploração  do  menor.  O  crescimento  do  número  de  denúncias  não  significa  o

aumento de casos, sendo antes demonstração de que a sociedade está assumindo

um  novo  posicionamento  diante  do  problema.  Assim,  a  Comissão  opinou  pela

aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  n° 1,  apresentada  pela  comissão  que  a

precedeu, e com a Emenda nº 2, que apresentou e que teve por objetivo adequar o

número de telefone a ser divulgado nas placas educativas.

No que tange à análise desta Comissão,  deve-se destacar  que o projeto traz a

previsão de que a instalação de placas correrá por conta da dotação orçamentária do

DER-MG. Desse modo, a proposição em si não traz impactos orçamentários, uma

vez  que,  conforme  bem  se  pronunciou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

“somente se houver dotação orçamentária é que se tornará imperiosa a concretização

dos comandos da proposta”. Com efeito, faz-se necessário ressaltar que, quando da

elaboração da Lei Orçamentária, deve-se ter em conta a futura lei, sob pena de a

intenção do autor não vir a ser efetivada.

Cabe destacar ainda que, no caso das rodovias delegadas, o referido dispositivo

exime de responsabilidade a eventual concessionária do serviço, visto que o custeio

correrá às expensas do DER-MG, não havendo, portanto, que se falar de alteração
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ou desequilíbrio dos contratos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

1.350/2011 com as Emendas nº  1,  apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, e nº 2, apresentada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo

Perrella - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.635/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em epígrafe,

decorrente  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.798/2007,  dispõe  sobre  a

criação do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na rede

oficial de educação.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.766/2011, do Deput ado Anselmo José Domingos,

que  dispõe sobre  a  adoção de testes  para  diagnosticar  a  síndrome de  Irlen  nas

escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino.

Cabe a  esta  Comissão emitir  parecer  sobre a  matéria  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 4/8/2011, a relatoria  apresentou requerimento solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre ela.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.
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Fundamentação

O projeto em estudo obriga o Poder Executivo a implementar, em 90 dias, programa

estadual para identificação e tratamento da dislexia na rede oficial de educação, com

o fito de detectar, precocemente, o distúrbio e acompanhar os estudantes.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.798/2007, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da proposição.

Tem sido  frequente  a  apresentação  de  projetos  de  lei  de  iniciativa  parlamentar

dispondo sobre a criação de programas, tema que, embora seja relevante sob a ótica

do interesse público,  encontra  óbice  em nosso ordenamento  constitucional,  como

veremos.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa, razão pela qual

a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete

prestar  serviços  públicos  ou  de  utilidade  pública,  observadas  as  diretrizes

constitucionais  e  as  normas  aprovadas  pelo  Legislativo.  Assim,  a  criação  de

determinado  programa  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.

Por outro lado, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e deve

ser  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da sociedade,  visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

No que toca à competência para dispor sobre a matéria, o art. 24, inciso IX, da

Constituição da República estabelece que é competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Já o

inciso XIV inclui a proteção e a integração social das pessoas com deficiência entre

as matérias afetas à legislação concorrente dos referidos entes federados. Conforme

dispõe o § 1º do mesmo artigo, no âmbito da legislação concorrente, a competência

da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência

suplementar dos Estados.
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Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado  com  base  no  princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional – LDB –, prescreve, em seu art. 4º,  inciso IX, que o

dever  do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a

garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece,

em seu art. 7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação

nacional e do respectivo sistema de ensino.

Ressaltamos, ainda, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso

XII, “in fine”, do art. 24 da Constituição da República.

Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições  Federal  e  Estadual,

respectivamente,  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

Destaque-se, assim, a competência do Estado para dispor sobre a matéria.

Todavia, em face da importância do tema, apresentamos substitutivo ao final deste

parecer, aprimorando o projeto.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve se manifestar sobre o projeto anexado à proposição. Esclarecemos que

este cuida de matéria semelhante à tratada na proposição em tela, aplicando-se a ele

os argumentos expendidos no parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.635/2011 na forma do substitutivo a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a implantar serviços e empregar recursos pedagógicos

para  identificação,  acompanhamento  e  tratamento  de  dislexia  na  rede  oficial  de
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ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  implantar  serviços  e  empregar

recursos pedagógicos para identificação, acompanhamento e tratamento de alunos

portadores de dislexia na rede oficial de ensino.

Parágrafo único – Deverão ser aplicados exames nos alunos a partir da 1ª série do

Ensino Fundamental.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.702/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em exame “altera a

Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo do queijo minas

artesanal, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial 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,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende alterar o art. 13 da Lei n 14.185, de 2002, que

dispõe sobre o processo do queijo minas artesanal. A atual redação do dispositivo

prevê que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais estabelecerá programa de

incentivo à produção do queijo artesanal, mediante o apoio financeiro e a qualificação

técnica do produtor, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural – Funderur.

Todavia, conforme destaca o autor da proposição, o referido fundo foi extinto por

não atender aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006,
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que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais. Dessa forma,

alega o autor, faz-se necessária a adequação da lei para permitir que o poder público

financie e desenvolva programas junto aos produtores do queijo minas artesanal.

De fato, a lei que dispõe sobre a produção do queijo minas artesanal estabelece

diversos procedimentos e critérios a serem seguidos pelos fabricantes com o objetivo

de definir um padrão uniforme de qualidade do produto, nacionalmente conhecido por

suas características peculiares. Estão previstos na referida lei a característica do leite

utilizado na fabricação do queijo, o processamento do leite, as fases do processo de

produção, com parâmetros que levam em conta a qualidade do rebanho, do leite, dos

reservatórios, da água, da refrigeração, da queijaria, em estrita consonância com os

padrões técnicos que buscam o fornecimento de um produto da mais alta qualidade.

Ademais,  todas  as  características  técnicas  dos  equipamentos  necessários  à

fabricação  do queijo  minas  artesanal,  bem como os critérios  de  higienização das

instalações,  equipamentos  e  fabricantes,  serão  certificados  e  fiscalizados  pelo

Instituto do Meio Ambiente.

Vê-se, assim, que a referida lei dispõe sobre diversas obrigações a serem seguidas

na produção do queijo minas artesanal, prevendo, também, recursos para o apoio

financeiro  e  técnico  do  produtor.  Se  o  Funderur,  que  seria  a  fonte  de  recursos

financeiros  para  incentivar  a  produção  do  queijo,  foi  extinto,  faz-se  necessária  a

adequação da lei de modo a prever que o Estado poderá criar outros mecanismos de

apoio técnico e financeiro para os produtores.

Entendemos  que  o  Estado  está  habilitado  para  dispor  sobre  tal  matéria  em

observância  ao  princípio  da  legalidade  que  respalda  as  ações  da  administração

pública. Como se trata de uma política de Estado voltada para a iniciativa privada, na

qual  se  requerem  do  produtor  diversas  obrigações,  é  justificável  que  o  Estado

fomente  tal  política,  que visa  à  uniformização de padrões  na  produção do queijo

minas  artesanal.  Além  disso,  não  encontramos,  no  caso  em  questão,  nenhuma

restrição  no  que  tange  à  instauração  do  processo  legislativo  por  iniciativa

parlamentar,  uma vez que os conteúdos dessa natureza não se inserem entre os

arrolados no art. 66 da Carta mineira, cabendo a esta Casa dispor sobre o tema, por

força do preceito constante do art. 61, inciso XIX, do mesmo diploma legal.
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Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.702/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.126/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe institui o Programa

de Promoção Automática por Escolaridade, Aprimoramento Profissional e Títulos dos

Servidores Públicos Efetivos do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/7/2011,  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  tem  por  escopo  instituir  o  Programa  de  Promoção

Automática por Escolaridade,  Aprimoramento Profissional  e Títulos dos Servidores

Públicos Efetivos do Estado. O projeto determina que o servidor que obtiver diploma

ou certificado de aprimoramento profissional e de curso relativo a sua função deverá

protocolá-lo  no Departamento de Recursos Humanos  da Secretaria  de  Estado de

Educação,  que  terá  o  prazo  de  90  dias  para  inserir  o  benefício  na  folha  de

pagamento.

Não obstante a preocupação da parlamentar com a valorização e a qualificação do

quadro  de  servidores  públicos estaduais  por  meio  do estímulo  à  participação em

cursos  como  meio  de  ampliação  do  patrimônio  cultural  dos  profissionais  da

administração  pública,  o  projeto  contém  vício  insanável  de  constitucionalidade,
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conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

A rigor, não se trata propriamente de um programa ou ação governamental, e, sim,

de  critérios  ou  requisitos  para  a  evolução  funcional  dos  servidores  públicos  e,

consequentemente, o aumento da remuneração que lhes é devida pelo Estado. O

assunto está relacionado com o plano de carreira dos agentes administrativos, o qual

deve ser disciplinado no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de

Contas. Neste ponto, é oportuno diferenciar a fixação da remuneração ou subsídio

dos  servidores  públicos  do  desenvolvimento  na  carreira.  A primeira  só  pode  ser

efetivada por meio de lei formal de iniciativa de cada Poder (Legislativo, Executivo e

Judiciário), ao passo que o plano de carreira, no âmbito do Legislativo, é instituído por

meio de resolução e, nos demais Poderes, mediante lei. Assim, toda matéria atinente

a regime jurídico e plano de carreira dos servidores do Poder Executivo inclui-se na

iniciativa legislativa do Governador do Estado, por força do art. 66, III, “c”, da Carta

mineira,  que  assegura  à  mencionada  autoridade política  a  prerrogativa  de  dispor

sobre o “regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração direta,

autárquica  e  fundacional,  incluído  o  provimento  de  cargo,  estabilidade  e

aposentadoria (...)”.

No  âmbito  do  Poder  Judiciário,  cabe  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  a

iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico, o plano de carreira e a fixação

da remuneração dos servidores públicos, conforme se infere do comando previsto no

art. 66, IV, “b”, da mencionada Carta Política.

No  âmbito  do  Poder  Legislativo,  cabe  à  Mesa  da  Assembleia  não  apenas  a

prerrogativa  de  elaborar  o  Regimento  Interno,  mas  também  a  competência  para

dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, a criação, transformação e extinção

de cargos e a fixação da remuneração.

Verifica-se, portanto, que cada Poder do Estado, bem como o Ministério Público e o

Tribunal de Contas, desfruta de autonomia para editar regras jurídicas sobre o regime

jurídico e o plano de carreira de seus agentes, não cabendo a membro desta Casa

Legislativa a apresentação de projeto de lei que estabeleça tratamento idêntico para

todos os servidores  públicos estaduais,  sob pena de contrariar  os  parâmetros  do

ordenamento constitucional em vigor.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.126/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.219/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  determina  a

instalação  de  creches  e  berçários  na  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo

Neves para atendimento de filhos de servidores estaduais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011,  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  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento torna obrigatória a instalação de creches e berçários na

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, sede oficial do Poder Executivo,

para atender a filhos com idade de até 6 anos de servidores públicos que exercem

suas atividades no citado estabelecimento.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  alega  que,  com  a  criação  da  Cidade

Administrativa, localizada na região Norte de Belo Horizonte, houve alteração radical

no ritmo de vida de 16 mil servidores do Poder Executivo que lá prestam serviços, os

quais necessitam percorrer uma grande distância para chegar ao local de trabalho.

Apesar da louvável preocupação do parlamentar com o bem-estar dos servidores

do Executivo, a proposição contém vício insanável de constitucionalidade, por invadir



1462
____________________________________________________________________________

esfera de competência privativa do Governador do Estado.

Os servidores lotados em órgãos e entidades que funcionam na sede oficial  do

governo  do Estado,  a  Cidade Administrativa,  são agentes  públicos  vinculados  ao

Executivo.  Nessa  condição,  as  normas  jurídicas  que  instituem  direitos,  deveres,

prerrogativas  e  proibições  para  tais  servidores  devem  emanar  do  Governador  do

Estado,  por  se tratar  de  assunto  relacionado com o  regime jurídico,  conforme se

infere da norma prevista no art. 66, III, “c”, da Carta mineira. Esse comando assegura

à  citada  autoridade  política  a  iniciativa  de  leis  relativas  a  “regime  jurídico  dos

servidores  públicos  dos  órgãos  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional

(...)”. Tradicionalmente, esse regime, também denominado Estatuto dos Servidores

Públicos Civis do Estado, contém um conjunto de princípios e regras que regulam as

relações  jurídicas  entre  o  poder  público  e  seus  agentes.  Assim,  não  caberia  a

membro desta Casa a deflagração do processo legislativo para disciplinar questões

afetas  a servidores de outro Poder,  sob pena de contrariar  o secular  princípio da

separação de Poderes, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Para

demonstrar, de forma mais clara e didática, o vício que macula o projeto, suponha-se

a apresentação de projeto pelo Governador do Estado ou pelo Presidente do Tribunal

de  Justiça  determinando  a  instituição  de  berçários  nas  dependências  do  Poder

Legislativo, para atender às necessidades dos servidores desta Casa. A peculiaridade

da matéria, por si só, nos leva ao entendimento de que cabe à Mesa da Assembleia –

e somente a ela – decidir sobre a instalação ou não dessas unidades.

Ainda que se defenda a tese segundo a qual a instalação de creches e berçários

não se enquadra no domínio da legislação estatutária  do Estado,  nem por  isso a

matéria escaparia ao crivo do juízo discricionário do Executivo para decidir, segundo

critérios de conveniência e oportunidade, sobre a implementação desses berçários.

Isso porque o assunto diz respeito à organização e atividade do Poder administrador.

Nesse particular, ressalte-se que cabe ao Governador do Estado exercer a direção

superior do Poder Executivo, segundo o art. 90, II, da Carta Política mineira.

Verifica-se,  portanto,  que  essa  iniciativa  parlamentar  não  se  coaduna  com  as

diretrizes do ordenamento constitucional vigente, fato que compromete a tramitação

do projeto nesta Casa.



1463
____________________________________________________________________________

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.219/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Bosco –

Delvito Alves.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 856/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão  de  Direitos  Humanos,  por  meio  da  proposição  em  tela,  solicita  à

Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais seja enviado ao

Cel.  Jader  Mendes  Lourenço,  da  Polícia  Militar,  pedido  de  informações  sobre  a

relação  de  famílias  que  habitam  moradias  funcionais,  nos  termos  do  Decreto  nº

44.280, de 2006, tendo em vista o risco de despejo dessas famílias e a necessidade

dessa Comissão de obter  maiores  esclarecimentos  visando à  defesa do direito  à

moradia.

Publicada  no  "Diário  do  Legislativo"  de  2/6/2011,  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 epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos requer seja

enviado ofício ao Diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar,

Cel. Jader Mendes Lourenço, solicitando que encaminhe a esta Casa a relação das

famílias que habitam moradias funcionais, nos termos do Decreto nº 44.280, de 2006.

Essa norma define critérios para permissão temporária de uso de moradia funcional,

no âmbito do programa habitacional Lares Geraes – Segurança Pública, em caráter

emergencial e precário, aos Agentes Penitenciários e aos policiais militares e civis do

Estado que, devido à natureza de suas atividades e ao local onde residam, tenham

suas vidas ou as de seus familiares postas em situação de risco, não dispondo de

recursos próprios para a mudança de moradia. Tendo em vista algumas notificações

expedidas para desocupação dos imóveis ocupados nessa situação e, daí, o risco
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iminente de despejo dessas famílias, a Comissão de Direitos Humanos busca obter

maiores esclarecimentos visando à defesa do direito à moradia dessas pessoas.

Antes de aprofundarmos propriamente na análise do mérito da proposição, cumpre

ressaltar, a título de consideração preliminar, a sua procedência jurídica e normativa,

conforme o disposto no art.  54, § 3º,  da Constituição do Estado,  que assegura à

Assembleia  Legislativa  a  prerrogativa  de  “encaminhar  pedido  de  informação  a

dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao  Comandante-Geral  da  Polícia

Militar e a outras autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo

de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização”.

Ademais, também está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, no art.

49, X, da Constituição Federal, e nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual. Nesses

últimos, tal competência pode ser inclusive interpretada como dever, na medida em

que esse controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto,

obediente à lei e eficaz” (“caput” do art. 73 da Constituição Estadual).

Em face dessas considerações, as quais asseguram legitimidade e legalidade à

solicitação  em  tela,  assentada  em  sólido  fundamento  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 parte dos debates ocorridos durante audiência pública

promovida pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, em 18/5/2011, quando

se discutiu a situação dos policiais militares e suas famílias que ocupam moradia

funcional, nos termos do já mencionado Decreto nº 44.280, de 2006. Em particular,

buscou-se,  nesse  evento,  uma  solução  para  aqueles  que  residem  hoje  no

Condomínio Residencial das Américas, no Bairro Betânia: cerca de 120 famílias, das

quais aproximadamente 90% já com o prazo de permanência esgotado e 30 com

notificação para desocupação dos imóveis. Durante essa audiência, diversos foram

os relatos  dando conta  de  que muitos  desses policiais  militares,  bem como seus

familiares,  continuam  com sua  segurança  ameaçada  e  não  dispõem  de  recursos

financeiros para a aquisição de imóveis próprios, o que solucionaria o problema.
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Vale  mencionar  que,  em 16/5/2011,  dois  dias  antes  dessa audiência  pública,  a

Comissão visitou o referido Condomínio. Nessa ocasião, os policiais ali  residentes

lembraram que eles e suas famílias foram obrigados a abandonar suas antigas casas

pelo  fato  de terem sido ameaçados  em razão de suas atividades  profissionais,  e

alguns chegaram a sofrer agressões, com casos que resultaram em morte. Nessa

visita,  os  Deputados  presentes  lembraram  que  o  governo  estadual  havia  se

comprometido, alguns meses antes, a cessar os procedimentos relativos ao despejo,

e que é dever do Estado proteger os profissionais que prestam segurança pública,

assim como suas famílias. Frisaram que os policiais ali presentes foram obrigados a

sair  de  suas  casas  e  residir  nos  domicílios  funcionais  em  decorrência  de  suas

atividades  laborais  e  que  o  eventual  despejo  dessas  pessoas  acarretará  grave

violação aos direitos humanos, haja vista que os policiais e seus familiares continuam

ameaçados em sua integridade física ou sob risco de morte.

Ainda no que  toca  aos  direitos  humanos,  encontra-se o  disposto  no  art.  6º  da

Constituição Federal: o direito à moradia integra o rol dos chamados direitos sociais,

desde a Emenda Constitucional nº 26, de 2000, estando, pois,  entre os direitos e

garantias  fundamentais  previstos  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Em  âmbito

estadual, é fundamental mencionar a Lei nº 17.949, de 2008, que cria o Fundo de

Apoio Habitacional aos Militares do Estado – Fahmemg –, com previsão, em seu art.

3º, de prioridade para a contratação de financiamento, com recursos desse Fundo,

para o policial  e o bombeiro militar cuja vida ou a de seus familiares estejam em

situação de risco, em razão da natureza de suas atividades e em função do local

onde residem. A intenção expressa pelos autores do requerimento que deu origem à

proposição em tela (Deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues) é encaminhar,

junto ao Poder Executivo, providências que permitam, o quanto antes, a inclusão dos

militares hoje residentes no Condomínio Residencial das Américas no programa de

financiamento habitacional custeado pelo Fahmemg.

Quanto  ao  encaminhamento  do  pedido  de  informações  ao  Cel.  Jader  Mendes

Lourenço, faz-se mister informar que, na já mencionada audiência pública que lhe

deu  origem,  o  Coronel  representou  o  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,

precisamente  por  ser  o  Diretor  de  Educação  Escolar  e  Assistência  Social  da
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corporação, sendo, portanto, a pessoa mais indicada, na Polícia Militar, para fornecer

as informações solicitadas.

Tendo em vista o exposto, restam claras, a título de motivação, a conveniência, a

pertinência e a oportunidade da proposição em análise, assim como a relevância da

informação  por  meio  dela  solicitada,  a  fim  de  que  encaminhamentos  futuros  daí

surjam, visando à garantia dos direitos humanos dos policias militares do Condomínio

Residencial  das  Américas  e  suas  famílias,  bem  como  de  outros  em  situação

semelhante, em particular no que toca à sua integridade física e moral e ao respeito

de seu direito à moradia.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 856/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, relator – José Henrique– Inácio Franco –

Paulo Guedes – Jayro Lessa – Alencar da Silveira Jr.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/9/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Ivair Nogueira em que notifica sua ausência do País no período de 8 a

17/10/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Doutor Viana em que notifica sua ausência do País no período de

29/9/2011 a 5/10/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica sua ausência do País no período

de 29/9/2011 a 12/10/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Sargento Rodrigues em que notifica sua ausência do País no período

de 26 a 29/9/2011. (- Ciente. Publique-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Associação Mineira de Supermercados pelos 40 anos de

sua fundação (Requerimento nº 1.297/2011, do Deputado Jayro Lessa);
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de  aplauso  ao  Sr.  José  Fernando  Coura  por  sua  reeleição  para  o  cargo  de

Presidente  do  Sindicato  da  Indústria  Mineral  do  Estado  de  Minas  Gerais

(Requerimento nº 1.300/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal  "Tribuna de Sete Lagoas" pelos 16 anos de sua fundação

(Requerimento nº 1.302/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. João Otávio de Noronha, Ministro do Superior Tribunal

de Justiça, por sua posse como Corregedor-Geral da Justiça Federal (Requerimento

nº 1.303/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações com o Governador  do  Estado pelo lançamento do Programa

Aliança pela  Vida,  como iniciativa  exemplar  de parceria  com a sociedade na luta

contra as drogas (Requerimento nº 1.304/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Sra. Célia Pimenta Barros Pitchon por sua posse como

Ouvidora-Geral do Estado (Requerimento nº 1.305/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  Sra.  Léa  Valladares  Rocha  pelo  lançamento  do  livro

"Menina  do  Engenho"  (Requerimento  nº  1.306/2011,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel);

de congratulações com o Sr.  Waldetaro Vitorino Dias pelo brilhante trabalho que

publicou sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço (Requerimento nº 1.307/2011,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Governador do Estado pelo lançamento do projeto de

construção da Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, que abrigará a sede da

Orquestra  Filarmônica  de  Minas  Gerais,  a  Rede  Minas  de  Televisão  e  a  Rádio

Inconfidência,  localizada  no  Bairro  Barro  Preto,  nesta  Capital  (Requerimento  nº

1.311/2011, do Deputado Rômulo Veneroso);

de  congratulações  com  o  Sr.  Cândido  Luiz  de  Lima  Fernandes,  Presidente  do

Conselho  Regional  de  Economia  de  Minas  Gerais,  pelo  transcurso  do  Dia  do

Economista,  em 13 de agosto (Requerimento nº  1.315/2011,  do Deputado Duarte

Bechir);

de  aplauso  à  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo  Horizonte  pela  entrega  à

população do milésimo leito do Projeto Mil Leitos SUS (Requerimento nº 1.317/2011,

do Deputado Hely Tarqüínio);
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de congratulações com a Fiat  Automóveis  pelos 35 anos de suas atividades no

Brasil (Requerimento nº 1.319/2011, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com o Sr. Jacques Gontijo Álvares, Presidente da Itambé, pela

inauguração do Centro de Distribuição da Itambé em Pará de Minas (Requerimento nº

1.322/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Cássia - Coopassa - pelo

recebimento  do  Troféu  Destaque  Empresarial  2010,  entregue  pela  Associação

Comercial  e  Industrial  de  Cássia,  que  reconhece  a  Coopassa  como  a  maior

empregadora do Município (Requerimento nº 1.323/2011, do Deputado Antônio Carlos

Arantes);

de congratulações com o Sr. Ronaldo Scucato por sua eleição para Presidente da

Fecoop-Sulene (Requerimento nº 1.325/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações  com  o  programa  "Papo  de  Mulher"  e  com  a  Sra.  Vera

Darmanceff, empresária e apresentadora, pelo primeiro ano de exibição do referido

programa no canal 102 - TV Climatempo -, da Sky (Requerimento nº 1.326/2011, do

Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações com a Cooperativa  Agropecuária  de Araxá pelo  investimento

realizado em atendimento e qualificação profissional  e pelos  benefícios oferecidos

para  os  cooperados  que  estocam  sua  produção  nos  armazéns  da  entidade

(Requerimento nº 1.327/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  aplauso  ao  Centro  de  Medicina  Reprodutiva  Origen  pela  excelência  e

brilhantismo  de  sua  atuação  (Requerimento  nº  1.328/2011,  do  Deputado  Bruno

Siqueira);

de congratulações com o Cap. BM Jefferson de Oliveira Silva, Comandante da 2ª

Companhia de Bombeiros Militar, pelo centenário do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais (Requerimento nº 1.329/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Adriano Nascimento Ribeiro pelo trabalho voluntário

desenvolvido  à  frente  da  Associação  de  Socorristas  Voluntários  de  Minas  Gerais

(Requerimento nº 1.331/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr.  Agnaldo  Diniz Filho,  Presidente da Companhia  de

Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, pelos 139 anos de fundação dessa empresa
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(Requerimento nº 1.333/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cemig por ter recebido, pela oitava vez consecutiva, o

Troféu  Transparência,  concedido  pela  Anefac-Fipecafi-Serasa  Experian

(Requerimento nº 1.336/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Carlos Melles pelo recebimento do Título de Cidadania

Honorária de Juiz de Fora (Requerimento nº 1.337/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Teófilo Otôni pelos

70  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  1.338/2011,  do  Deputado  Neilando

Pimenta);

de  congratulações  com  o  Município  de  Nepomuceno  pelo  centenário  de  sua

emancipação política (Requerimento nº 1.339/2011, do Deputado Pompílio Canavez);

de  aplauso  aos  policiais  militares  Cap.  Osmar  Duque  da  Silva  Coelho,  Ten.

Henrique de Almeida Vieira, 3º-Sgt. Waldemar Marra da Silva, Sd. Paulo Roberto Dias

Mendes  Júnior  e  Sd.  Ângelo  Capone,  lotados  no  17º  BPM,  Companhia  170,  de

Uberlândia,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  população  uberlandense

(Requerimento nº 1.340/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de  aplauso à Secretaria  de Trabalho  pela  realização da I  Conferência  Estadual

sobre o Trabalho e o Emprego Decente,  iniciada com a Conferência Regional  de

Araxá (Requerimento nº 1.358/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com o 18º Batalhão da PMMG, no Município de Contagem, pelo

29º aniversário de sua instalação (Requerimento nº 1.360/2011, do Deputado Carlin

Moura);

de congratulações com o Instituto São Rafael pelos 85 anos de serviços prestados

à educação, à reabilitação e à integração de deficientes visuais (Requerimento nº

1.362/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à V & M Florestal pelos 42 anos de sua fundação (Requerimento nº

1.364/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  à  Fábrica  de  Doces  Nilcéa  pelos  42  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.365/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  ao  Sr.  Juscelino  José  Magalhães,  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de

Ribeirão das Neves e Juiz Substituto da Comarca de Esmeraldas, pela coragem de
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apurar irregularidades e possíveis desvios de conduta de Comissários de Menores e

da Juíza Maria José Starling (Requerimento nº 1.489/2011, da Comissão de Direitos

Humanos);

de aplauso ao Sr. Mário Lúcio Carreira Machado, 1º-Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado,  pela coragem em determinar a apuração da conduta da Juíza

Maria  José  Starling  e  nomear  outro  Juiz  para  atuar  na  Comarca  de Esmeraldas

(Requerimento nº 1.494/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio à Superintendência de Seguros Privados pela aplicação de multa às

associações  de  caminhoneiros  no  Brasil,  por  estarem,  segundo  essa

Superintendência, exercendo atividade seguradora (Requerimento nº 1.499/2011, das

Comissões de Segurança Pública e de Transporte);

de congratulações com o Sr. Humberto Garcia Bonamichi, técnico do time de Ouro

Fino,  pela  vitória  da  equipe  na 5ª  Copa COE de Pouso Alegre  (Requerimento nº

1.505/2011, da Comissão de Esporte);

de congratulações com a Cemig pelo pronto atendimento às múltiplas ocorrências

de queda de energia no Estado, em 9/6/2011, devido aos fortes ventos (Requerimento

nº 1.509/2011, da Comissão de Minas e Energia);

de aplauso ao Sr. Andrea Sandro Calabi, Secretário da Fazenda do Estado de São

Paulo, pelo sucesso do programa Nota Fiscal Paulista, e ao Sr. Evandro Luís Alpoim

Freire,  Coordenador  de  Planejamento  Estratégico  e  Modernização  Fazendária  da

referida  Secretaria,  pela  participação  em  reunião  que  teve  como  objetivo  colher

subsídios para apreciação do Projeto de Lei nº 1.271/2011, em tramitação nesta Casa

(Requerimento nº 1.514/2011, da Comissão de Fiscalização Financeira);

de repúdio à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça pela decisão

que proibiu as entidades médicas de se manifestarem sobre as operadoras de planos

de saúde (Requerimento nº 1.518/2011, das Comissões de Saúde e de Defesa do

Consumidor);

de  congratulações  com  o  Sesc-MG  pela  inauguração  do  espaço  cultural  Sesc

Palladium (Requerimento nº 1.535/2011, da Comissão de Cultura).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Durval Ângelo, Rogério Correia e Carlin Moura; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia):

2ª Fase: Questões de ordem;  chamada para recomposição do número regimental;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

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

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

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h8min, 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
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- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, aproveito que conste na pauta o projeto

do Tribunal de Contas para evocar um assunto grave, sobre pessoas ameaçadas de

morte em Minas Gerais. Há duas semanas recebemos a Sra. Stella, ex-Presidente do

Sindicato dos Servidores do Tribunal  de Contas,  que está ameaçada de morte. A

Comissão  de  Direitos  Humanos  pediu  a  sua  inclusão  no  Programa  Nacional  de

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Estamos aqui apreciando um veto

do Tribunal  de  Contas,  um Tribunal  de  faz  de  conta,  do  incêndio  forjado,  daí  as

ameaças  sofridas  pela  servidora.  Poderia  dizer  que  esse  assunto  é  mais  amplo.

Agora está havendo uma reunião na associação do Ministério Público Estadual, com

a presença do Desembargador Gercino, do Afonso Henrique e dos quilombolas de

Brejo dos Crioulos, de São João da Ponte. A audiência está sendo aqui,  e várias

lideranças de lá estão ameaçadas de morte. Sr.  Presidente,  ameaçadas de morte

pela inoperância do governo federal, que não assina o decreto de desapropriação das

terras dos quilombolas, e do Iter. Lá existem áreas devolutas, em relação às quais o

Iter  preferiu  fazer  aquela  tramoia  divulgada  pela  imprensa,  quando  houve  o

afastamento de um Secretário, a regularizá-las. Ontem, por exemplo, Deputado João

Leite,  duas  lideranças  ameaçadas  de  morte  de  Brejo  dos  Crioulos  estiveram  na

Comissão de Direitos Humanos. Achamos que os governos federal e estadual têm de

avançar nessa política de regularização das terras dos quilombolas.

Mas,  infelizmente,  a  história  não  para  aí.  Também  há  hoje  20  Agentes

Penitenciários e 2 Agentes Socioeducativos ameaçados de morte em Minas Gerais. A

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, vamos fazer uma reunião na próxima

semana  para  que  eles  sejam  incluídos  no  Programa  Nacional  de  Proteção  aos

Defensores dos Direitos Humanos. Gostaria de fazer um apelo ao Deputado João

Leite,  digno  representante  da  bancada  governista.  Apresentei  aqui  um  programa

estadual de proteção aos policiais e aos Agentes Penitenciários. A nota técnica do

governo é favorável. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Justiça, mas temos
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de agilizar sua votação. Pasmem os senhores, ele ainda não foi votado na Comissão

de Segurança Pública, cujo relator é o Deputado Sargento Rodrigues, porque ainda

não foi feito o voto dos Consultores. Temos de votar isso. Esse programa estadual foi

aprovado  no  Colegiado  das  Corregedorias,  e  há  10  dias  estamos  esperando  a

Consultoria  da  Assembleia  elaborar  o  voto.  Temos  de  chamar  os  aprovados  no

concurso,  de  agilizar  o  processo.  Enquanto  isso,  houve  a  morte  de  um  Agente

Penitenciário,  no último sábado. É lamentável  apresentar aqui uma questão como

essa. Finalmente, aproveitando o projeto do Tribunal de Contas – falei da Stella, que

está ameaçada de morte -, também pedimos à Polícia Federal, à Secretária Nacional

de Direitos Humanos - ontem aprovamos a Comissão da Verdade na Câmara Federal

– proteção de vida para Beatriz, Presidente do Sind-UTE, pois está sendo seguida

ilegalmente por policiais à paisana. Estamos vivendo uma guerra. Daqui  a pouco,

vamos achar que estamos na Faixa de Gaza, porque são muitas pessoas ameaçadas

de morte. Temos de tomar providências em relação a isso. Tem horas em que nos

esquecemos do art. 1º da Constituição Federal, que, depois de 21 anos da ditadura

militar, estabelece que estamos num Estado Democrático de Direito, Sr. Presidente.

Que Estado Democrático de Direito é este, com tantas políticas públicas não sendo

feitas pelos governos federal e estadual e com tanta gente ameaçada de morte? Acho

que isso deveria constar  na  pauta no momento em que discutimos o Tribunal  de

Contas do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Deputada Liza Prado leu uma ata.

Estranha-nos o fato de as atas estarem curtas; por isso, sempre as discuto para que

possamos, pelo menos, falar um pouco de política na Casa do povo e dos assuntos

polêmicos.  Infelizmente, estamos restritos à discussão da ata para falar  de temas

polêmicos. Como se não estivesse acontecendo nada no Estado de Minas Gerais. A

Deputada  Liza  Prado  fez  uma  leitura  ponderada  da  ata.  Lamentamos  que  haja

apenas 5 minutos para discutirmos assuntos tão importantes. Parece que está tudo

em ordem, a base do governo e o governo satisfeitos com a situação, mas as coisas

não são bem assim no Estado de Minas Gerais. Uma fazenda pública, que deveria

ser destinada à reforma agrária, foi vendida por R$45.000.000,00 para grileiros. Este
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escândalo  no Instituto  de  Terras:  pessoas foram presas,  e  Secretário,  exonerado.

Mas, na Assembleia Legislativa, é como se nada estivesse acontecendo. Por que o

governo não vai tomar essa atitude? Aliás, essa denúncia é desde o governo Aécio

Neves.  Tentamos obter  dados do governo,  mas ele  não respondeu à Assembleia

Legislativa. Parece que nada está acontecendo, mas teve prisão, etc. Tudo isso, com

terras  devolutas  para  entregar  à  mineradora.  Assim  como aconteceu  na  ditadura

militar, quando terras devolutas foram entregues às mineradoras para a plantação de

eucalipto, que devastou todo o cerrado mineiro. Agora, 30, 40 anos depois, isso se

repete.  As mesmas terras,  que deveriam ser  destinadas à  reforma agrária.  É um

absurdo  essa  fazenda  ter  sido  vendida  para  grileiros  por  R$45.000.000,00.  A

Assembleia Legislativa encerra as suas reuniões sem que isso seja tema de debate.

Queria que constasse pelo menos na ata que existe esse problema em Minas Gerais

e que a Assembleia Legislativa tomou ciência.

Sr. Presidente, também gostaria que constasse na ata que dois professores, um

professor e uma professora, estão há quatro dias em greve de fome no saguão da

Assembleia  Legislativa.  Um  professor  já  teve  variação  da  pressão,  está  tendo

atendimento médico. Era bom que os Deputados soubessem, senão vão dizer que

ninguém sabia desse assunto. Sei e estou preocupado. Não sei se o Presidente da

Assembleia está preocupado com isso, com a greve. Há várias barracas na entrada

da Assembleia Legislativa.  Uma parte da imprensa está cobrindo tudo isso. Estou

vendo a Record  hoje aqui,  fazendo um belo  trabalho.  Aliás,  ontem, a  TV Record

denunciou que um servidor da Casa - não sei se o Presidente está sabendo disso,

mas vou falar de público, porque aí a Mesa da Assembleia tem que tomar alguma

atitude – disse para a professora que é melhor ela ser servente de pedreiro do que

ganhar R$712,00. Em vez de lutar pela educação, a Casa vai aconselhar o professor

a virar servente de pedreiro? É esse o valor que se dá à educação pública? Na porta

da Assembleia, um servidor destrata uma professora. Agora, se a própria Assembleia

Legislativa não discute esse problema, como vai ser? Há professores acampados na

porta da Assembleia, pedindo uma negociação. A Mesa da Assembleia e o Presidente

não  tomam  uma  atitude  enérgica  de  ir  até  o  Governador  e  dizer:  “Governador

Anastasia,  a  Assembleia  não  é  seu  quintal,  você  tem  que  respeitar  o  que  está
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acontecendo na Assembleia, discutir com os professores e abrir a negociação. Eles

estão lá, na Casa do povo, pedindo para abrir a negociação”. A Assembleia não pode

fechar  os  olhos  e  fazer  como a  Justiça  mineira,  ser  cega,  condenar  apenas  os

professores. O Ministério Público só pune os professores. Será que ninguém vai falar

do piso nacional, da lei? A Assembleia também vai fingir que isso não acontece? A

paciência vai se esgotando. Não é possível ficarmos aqui o tempo inteiro escutando

isso e desdenhando da situação, alguns estão até debochando dos professores. Eles

não estão  aqui  à toa,  não vieram fazer  piquenique na Assembleia.  Estão  lutando

porque recebem hoje menos do que determina uma lei federal. É preciso que dois

professores entrem em greve de fome no saguão da Assembleia, que não se digna a

formar  uma comissão  para  exigir  do  governo  que  pelo  menos  converse  com  os

Deputados sobre a situação? Ou vamos fingir que isso não está acontecendo? Um

professor  pode passar  mal,  mas a tropa de choque está na porta da  Assembleia

Legislativa. É essa a medida que será tomada? Colocar a tropa de choque na porta

da  Assembleia  para  evitar  a  manifestação? É  dessa forma que  o  problema será

resolvido? Assim como Aécio Neves fazia trancando a boca da imprensa? Acho que a

Assembleia Legislativa deve ter mais dignidade. Depois falam sobre o desgaste dos

políticos. Desgastam mesmo, porque não tomam atitude. Faça constar isso na ata,

Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Deputado Rogério Correia, informo que esta Casa dispõe de

serviço médico. Se V. Exa. quiser dirigir-se ao serviço médico e solicitar que o médico

venha até os servidores, o serviço médico da Casa está à disposição. A Presidência

da Casa, a Mesa da Casa, a todo momento, têm estado à disposição, conversado

com os servidores e têm feito a interlocução com o governo. V. Exa. tem participado

de todas essas interlocuções. Não podemos fazer com que o governo faça o que

decidirmos. O governo é que tem a obrigação de decidir sobre a questão salarial, não

é nossa obrigação. Nossa função é cobrar do governo, e sua função também, como

parlamentar. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, na leitura da ata, a Deputada Liza Prado

deixa muito claro que ontem, novamente, a reunião de Plenário foi  encerrada,  de

plano, sem nenhuma discussão, sem nenhuma votação. É importante deixar claro, Sr.
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Presidente,  que  nós,  da  Oposição,  as  Bancadas  do  PT,  do  PCdoB,  realmente

estamos em processo de obstrução visando discutir o Projeto de Lei nº 2.555/2011,

que trata do piso salarial dos professores, do pagamento do piso respeitando-se a

carreira.  Esse  é  o  nosso  propósito.  Precisamos  encontrar  uma  saída  para  os

professores  em  greve  há  106  dias,  para  que  os  alunos  voltem  às  salas  e  os

professores tenham respeitado seu direito adquirido previsto na legislação federal. Sr.

Presidente, o que me causa estranheza, e precisamos fazer um apelo público, é que

a base governista está fazendo obstrução branca, de cabeça para baixo. O governo

está  abrindo  as  reuniões,  mas  não  faz  nenhuma  discussão.  Isso  é  muito  ruim.

Qualquer  Deputado  ou  Deputada  desta  Casa  que  não  ajudar  na  discussão  do

pagamento do piso salarial dos professores está a favor de nossos filhos ficarem sem

aula, a favor da greve eterna. Sr. Presidente, não podemos aceitar que a situação

fique da forma como está: o governo vem aqui, abre a reunião e conta-se o quórum

para efeito do tempo. Os projetos de interesse do governo entrarão em votação sem

nenhuma  discussão,  porque  as  seis  sessões  vão  ocorrer,  e  não  há  nenhuma

discussão  em  relação  aos  professores.  Queremos  fazer  um  apelo  e  chamar  à

responsabilidade  os  Srs.  Deputados  e  as  Sras.  Deputadas,  pois  hoje  a  questão

fundamental de Minas Gerais é resolver a situação dos professores estaduais, com o

pagamento do piso e o respeito à carreira.

O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, não entendi a fala do Deputado Rogério

Correia,  porque  ontem  estivemos  reunidos  com  o  Presidente  da  Casa  eu  e  os

Deputados Rogério Correia, Carlin Moura, Tiago Ulisses e Zé Maia, para discutir e
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tentar intermediar essa situação dos professores, e o Deputado Rogério Correia disse

que a Casa não está fazendo nada.  Ontem nós participamos dessa reunião para

tentar abrir uma negociação. A Assembleia é intermediária nesse assunto. Já saíram

cartazes dizendo que votamos contra o projeto. Como pode, se o projeto nem veio ao

Plenário? Já estão dizendo que os Deputados são contra os professores. Então, Sr.

Presidente, está havendo uma discussão completamente diferente. A gente conversa

uma  coisa,  e  dizem  outra.  Digo  isso  porque  participei  da  reunião  ao  lado  dos

Deputados que citei. O Presidente está aberto à intermediação. Aliás, ele disse que,

sempre que houver solicitação, a Casa estará aberta para tentar intermediar. Trata-se

de um projeto do governo do Estado, e cabe a nós discuti-lo e tentar intermediar as

negociações. Mas o Deputado Rogério Correia insiste em dizer o que não é verdade,

isto é, aquilo que realmente está acontecendo. Por isso, Sr.  Presidente, peço a V.

Exa.  que encerre  a  reunião,  de  plano,  porque não temos  quórum suficiente  para

continuarmos os trabalhos.

O Deputado Carlin Moura - Recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  13  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.487,  uma  vez  que

permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  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.
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ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; questão de ordem; aprovação

- 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem; suspensão e reabertura da

reunião; questão de ordem - - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria

Resende - Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite -

João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira  -  Liza Prado -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h8min,  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 Rômulo Viegas, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar uma questão

de  ordem  para  que  todos  os  atos  da  reunião  de  hoje  à  tarde  sejam  de  pronto
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anulados por esta Presidência porque hoje, em uma situação atípica, o Presidente da

Assembleia rasgou o Regimento desta Casa. Inicialmente ele foi alertado; no entanto,

quero dizer que não tenho medo de cara feia de ninguém. Podem ter certeza disso,

pois já enfrentei coisas muito piores. Gostaria de deixar bem claro que, na pág. 14,

consta  que  o  Presidente  estava  com a  reunião  parada  durante  11  minutos  e  30

segundos, exatamente para entrar no tempo de oradores que estavam inscritos - e eu

era um deles -, na 2ª Parte da reunião. Talvez ele tenha feito isso para não ouvir

alguma crítica. Aliás, como se observa na pág. 14, citei o Código de Direito Canônico,

que prescreve o silêncio obsequioso para quem discorda do Papa - ou daqueles que

querem  fazer  como o  Papa  -,  dizendo  que  não  havia  essa  figura  do  silêncio.  O

Presidente poderia suspender a reunião, encerrar a reunião ou pedir que evacuassem

o Plenário, no entanto ele solicitou que este Deputado lesse o art. 83, inciso VIII. Li

todos os incisos e provei ao Presidente que ele estava errado e que havia tomando

uma atitude contrária ao Regimento da Assembleia. E o Presidente concordou com

este  parlamentar  e  viu  que  a  postura  de  parar  e  ficar  sem  fazer  algum

encaminhamento  era  desrespeitoso  e  que  não  havia  essa  figura  no  Regimento.

Sendo assim, o Presidente retomou os discursos na Assembleia, exatamente para

evitar que qualquer discurso da Oposição fosse feito.  Posteriormente, alertado por

este Presidente da Comissão de Direitos  Humanos de que ele estava cometendo

esse equívoco, ele faz questão de afirmar o seguinte: “Deputado Durval Ângelo, o

senhor é muito trabalhador. A Presidência tem por V. Exa. um apreço imensurável.

Assim sendo, na 3ª Parte da reunião, quero estar aqui para prestar muita atenção ao

sábio pronunciamento de V. Exa.  Aliás,  não lhe concederei  apenas 15 minutos. A

Presidência concederá a V. Exa. 30 minutos na 3ª Parte da reunião para poder falar

com elegância, brilho e sabedoria”. Tempos eram aqueles em que fio de bigode valia

como  palavra,  que  dirá  palavra  de  um  Presidente  deste  Legislativo.  Ao  final,  o

Deputado  Rogério  Correia  -  terceira  questão  -  pediu  a  palavra  para  discussão e

encaminhamento. A discussão era prevista: se poderia ser lido o relatório do relator,

havia  26  Deputados.  Ele  não  deu  a  possibilidade  de  discussão  nem  de

encaminhamento  ao  Deputado  Rogério  Correia,  matando  pela  terceira  vez  o

Regimento. Finalmente, na pág. 42, cometeu a terceira irregularidade. O Deputado
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Duarte Bechir leu o veto - vou verificar nas fitas se ele foi lido na íntegra - depois de o

Presidente ter negado encaminhamento e discussão ao Deputado Rogério Correia.

Pois bem, na pág. 42, vê-se que o Deputado Duarte Bechir, em ato contínuo, leu o

relatório: “Sr. Presidente, terminei de ler o relatório que pede a manutenção do veto”.

Para que o relatório fosse lido, tínhamos que ter o quórum qualificado. Mas ele está

lendo o relatório, termina de ler e, ato contínuo, diz: “Neste momento, solicito a V.

Exa. que seja encerrada a reunião de plano, visto que o Plenário está praticamente

vazio. Muito obrigado, Sr. Presidente”. O mesmo Deputado fala isso. Se fosse outro,

poderíamos entender. Como ele poderia pedir encerramento de plano? Ele teria de

pedir, corretamente, a recomposição de quórum. Isso seria possível. Ele não poderia

pedir  o encerramento de plano. Então, esse foi o quarto ato ilegal dessa reunião.

Quero comunicar ao Plenário desta Casa que hoje, à noite, entrarei na Justiça com

uma liminar para anular todos os atos da reunião da tarde. Não sou Deputado de

brinquedo; não sou Deputado para fazer de conta; nem para receber aplausos ou

vaias de ninguém. Hoje fiquei quase 5 horas na Comissão de Direitos Humanos. Se

V. Exa. não sabe, estamos realizando comissões que foram criadas no final de março.

Já estamos na 52ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, sem

contar as inúmeras conjuntas, as visitas e os debates públicos. Não estamos aqui

para brincar de fazer ou de ser Deputado. Não falo nada para agradar ninguém. Se

esta Mesa não encerrar a reunião, e se o Bloco quiser, representará comigo hoje na

Justiça. Se não quiser,  entrarei sozinho para tornar  nulos todos os atos da tarde.

Sempre pautei meu trabalho aqui pela seriedade. Não vou...

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para a discussão da ata, dou-a por aprovada.

V.  Exa.  não  discutiu  a  ata.  V.  Exa.  suscitou  uma  questão  de  ordem  que  será

respondida oportunamente.

O Deputado Rogério Correia - Para discutir, a ata.

O Sr. Presidente - Não. A ata já foi dada por aprovada.

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  a  votação da  matéria
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - V. Exa. poderia aguardar um pouco. Peço a V. Exas., ilustres

pessoas que estão nas galerias, que tenham um pouco de paciência, porque o que

ocorreu hoje neste Plenário decorreu justamente da falta de condições para que os

oradores pudessem falar. Vou dizer a vocês, ilustres pessoas que estão nos ouvindo,

se não houver condições de continuar os trabalhos, vamos suspender a reunião. Com

a palavra, o Deputado Rogério Correia.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero dizer que o Bloco se juntará ao

Deputado Durval Ângelo para apresentar à Justiça solicitação de anulação da reunião

anterior. Mas quero acrescentar a isso uma questão de ordem sobre as condições de

trabalho,  em especial  as  de  hoje à  tarde.  Infelizmente  hoje  à  tarde  vimos que o

Presidente  desta  Assembleia,  que  conduzia  os  trabalhos  da  reunião,  o  Deputado

Dinis Pinheiro, atuou muito mais como Líder de Governo do que como Presidente da

Assembleia.

É justo que a base do governo tenha suas estratégias  regimentais de Plenário,

assim como temos as nossas. Podemos não gostar, mas estão dentro do Regimento

e, gostando ou não, precisam ser respeitadas porque são regimentais. Mas o ato do

Presidente foi para paralisar a Assembleia, para não chamar os oradores inscritos.

Ele esperou exatamente 30 minutos, que é o tempo em que havia dois oradores do

Bloco  de  Oposição,  um  do  PMDB  e  outro  do  PT,  para  falar  e,  após  isso,

independentemente  de  terem  mudado  ou  não  as  condições  do  Plenário,  deu  a

palavra a um outro Deputado do governo e, depois disso, não devolveu a palavra aos

dois membros da Oposição para discutir um assunto que para nós é importante. Pode

não ser  importante para o governo,  mas é uma greve de 107 dias,  o que não é

aceitável. Não é possível que o Presidente da Assembleia aja dessa forma. Ele usou

uma manobra regimental como Líder de um bloco, como Líder de um governo, como

Líder de um partido, jamais como Presidente da Assembleia. Ele não podia ter agido

dessa forma. Entre os oradores inscritos, o Presidente chamou apenas os membros

do governo. Apenas eles falaram, nenhum Deputado da Oposição falou. A manobra
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foi  clara.  O  Presidente  estava na Presidência  da  Mesa e fez isso.  Na ordem de

inscrição estavam os Deputados Sávio Souza Cruz e,  depois,  o Deputado Durval

Ângelo. Seguia a chamada, normalmente, sem a paralisação dos trabalhos, que só

foram  interrompidos  para  que  esses  dois  não  falassem.  Apenas  assim  posso

entender porque, após terminar o prazo em que os dois Deputados poderiam falar, foi

chamado  outro  Deputado,  que  era  da  base  do  governo,  que  falou  nas  mesmas

condições que existiam no Plenário, sem que fosse questionada nenhuma alteração.

Portanto, foi uma manobra, e assim eu entendo, do ato do Presidente da Assembleia,

que não agiu como Presidente da Assembleia, mas como Líder de um bloco. Isso

atrita,  e  muito,  as  relações  dentro  da  Casa.  Os  ânimos  já  estão  exaltados.  O

Presidente paralisa os trabalhos, mas não explica o motivo. Os nossos Deputados

não  falam.  Depois  das  falas  dos  Deputados  do  governo,  o  Presidente  continuou

imediatamente,  sem  escutar  os  preâmbulos  que  faríamos.  Quando  o  Presidente

colocou o veto em votação, e isso está na fita, imediatamente falei: “para encaminhar

a votação”. Vendo ele que eu faria o encaminhamento, não o permitiu, declarou que

havia quórum para continuar, não para votar, e passou imediatamente para a frente,

sem  fazer  nenhuma  composição  de  quórum  e  sem  me  dar  a  palavra  para  o

encaminhamento  da  votação.  E,  assim,  foi  tratorando  tudo  que  gostaríamos  de

questionar  como  Oposição.  Dessa  forma,  a  relação  fica  atritada  na  Assembleia

Legislativa. A questão de ordem que apresento é para dizer que entendemos que

somos minoria, que há um Regimento na Casa; mas o Presidente da Mesa não pode

ter uma postura como a que teve hoje. Eu disse isso a ele pessoalmente, mas não

posso deixar de dizer também aqui: foi uma posição parcial, uma posição de quem

liderava um determinado bloco na Assembleia. Mas hoje, não: ele é o Presidente da

Assembleia e não poderia paralisar a Assembleia, sabendo que há uma ordem de

oradores inscritos que foi desrespeitada. Dois Deputados nossos simplesmente não

falaram porque o Presidente ficou esperando, sem chamar ninguém. A sua obrigação

era chamar os Deputados. Os manifestantes não estavam interrompendo ninguém

porque  ninguém  foi  chamado.  Eles  estavam  apenas  se  manifestando.  Se  o

Presidente  está  em  silêncio  e  as  galerias  estão  se  manifestando,  não  estavam

atrapalhando  ninguém. Ele  deveria  chamar  por  ordem  os  oradores  inscritos.  Não
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havia desrespeito por ninguém, pois ninguém estava ao microfone. O desrespeito foi

do Presidente com a Casa e, em especial, com a Oposição. Deixo esse registro. Tudo

isso é relevante, mas muito mais relevante é a situação em que nos encontramos na

Assembleia, com professores acampados, professores em greve de fome, tropa de

choque  cercando  a  Assembleia  para  evitar  conflitos,  ânimos  alterados.  Nós,  da

Assembleia Legislativa,  temos que solicitar  que o  governo dispense outro tipo  de

atenção  a  essa  questão.  A  Assembleia  tem  condições  de  fazer  isso.  Cobro,

novamente, do Presidente da Assembleia Legislativa que, como Presidente do Poder,

seja mais rígido com o governo. O projeto está aqui. Não é possível que o governo

não  escute  os  Deputados.  Não  acredito  que  os  Deputados  da  base  do  governo

estejam  confortáveis  em  acabar  com  a  carreira  do  magistério,  por  isso  peço  ao

Presidente  que  retomemos  o  diálogo,  mas  com  respeito  à  divergência  existente.

Muito obrigado.

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

questão de ordem será respondida oportunamente. Cada um conhece sua função

nesta Casa, e cabe ao Presidente da reunião ser fiscal da ordem, cumprir e manter o

normal funcionamento da Casa. Desculpem-me os presentes, mas nós, que também

frequentamos salas de aula, sabemos que o professor não tem condição de dar a sua

aula quando há baderna dentro da sala. Do mesmo modo,  se há baderna dentro

deste Plenário, o parlamentar não tem condição de exercer o seu poder. Estamos

aqui  como  parlamentares  eleitos,  e  eu  não  estou  aqui  como  subjugado  nem

representando a base do governo ou a Oposição,  mas,  sim,  como Presidente da

Casa, no exercício da Presidência. Portanto, vamos manter a ordem. Se a baderna

continuar, vamos interromper os trabalhos. Com a palavra, para questão de ordem, o

Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Peço a V. Exa. que

não comece a contar o meu tempo até que eu tenha condição de falar.

O Sr. Presidente - Pedimos silêncio para que o Deputado Bonifácio Mourão possa

falar. Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  o  Regimento

Interno desta Casa não é feito somente para os Deputados, mas também para Minas
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Gerais. É uma lei que foi feita para ser cumprida. Estive presente, por tempo integral,

na  reunião  de  hoje  à  tarde  e  testemunhei,  do  início  ao  fim,  o  procedimento  do

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  foi  correto.  Ele  respeitou  o  Regimento

Interno em todas as suas letras. À vista do que está acontecendo aqui agora, Sr.

Presidente, como V. Exa. pode ver, não tenho condição de falar.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso VIII do art. 83 do Regimento

Interno, suspende a reunião por 3 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para

continuar a sua questão de ordem, o Deputado Bonifácio Mourão.

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio  Mourão -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  falava  sobre  o

Regimento  Interno  desta  Casa,  que  foi  rigorosamente  cumprido  pelo  Presidente

Deputado Dinis Pinheiro. Por que falei que foi rigorosamente cumprido? Porque o art.

83, inciso VIII, é muito claro. Quando o Presidente Dinis Pinheiro pediu ao Deputado

Durval Ângelo que lesse, solicitou que lesse o inciso VIII. Os outros sete nada tinham

a ver com a matéria em pauta. Era para ser lido o inciso VIII, e os demais foram lidos.

Vamos, novamente,  ler  o inciso VIII.  (  Lê:)  “Ao Presidente,  como fiscal  da ordem,

compete tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões.

VIII - suspender a reunião ou fazer retirar pessoas das galerias se as circunstâncias o

exigirem”. Sr. Presidente, Srs. Deputados, as circunstâncias na tarde de hoje eram as

mesmas que vivemos e testemunhamos agora. O Presidente, pacientemente, não

retirou da galeria por questão de delicadeza e liberalidade, mas ele tinha amparo no

Regimento para tomar essa atitude, conforme V. Exa. já registrou. Não concordamos

com que se acuse injustamente um Presidente que agiu rigorosamente conforme o

Regimento Interno desta Casa.  Mais do que isso,  éramos mais de 26 Deputados

quando foi lido o parecer do Deputado Duarte Bechir. Logo que ele acabou a leitura,

não  havia  esse  número,  mas  apenas  11  Deputados.  Fez-se  a  recomposição  de

quórum e se constatou que havia apenas 11 Deputados. Quando o Presidente pediu

o  encerramento de plano da reunião,  estava em plena condição de fazê-lo,  pois,
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repito,  havia apenas  11 Deputados,  enquanto,  no momento da  leitura do  parecer,

eram mais de 26 Deputados no Plenário. Propor uma ação para anular atos desta

Casa é muito fácil. Podemos propor qualquer aventura na Justiça. Quero ver se a

Justiça  acatará  uma  ação  completamente  despida  de  fundamento.  Não  há

fundamento  algum.  Desafio,  duvido  de  que  se  dê  procedência  a  uma  ação  tão

absurda quanto  essa.  O  Sr.  Presidente  agiu  rigorosamente  dentro  do  Regimento.

Deputado Gustavo Valadares, o que precisa acontecer é o cumprimento da decisão

judicial a respeito da greve. Trata-se de uma decisão da maior instância da Justiça

em Minas Gerais,  que é o Tribunal  de Justiça,  mas não é cumprida.  Além disso,

queremos dizer mais, a ordem dos oradores inscritos foi obedecida. Estava inscrito

primeiro o Deputado Sebastião Costa; quando ele se pronunciou, eu o aparteei sob

vaias,  pois  não toleram o que falamos.  Mas não temos medo disso.  Estamos no

exercício  do  direito.  Aliás,  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  V.  Exa.  está

trabalhando brilhantemente e tem o nosso apoio aberto, porque está amparado pela

lei.  Nós,  Deputados,  estamos no exercício  do  direito  ao  nos posicionarmos nesta

Casa. Só somos Deputados porque fomos eleitos por todo o Estado de Minas Gerais,

para trabalharmos nesta Casa. No entanto, queriam, Deputado Gustavo Valadares,

impedir  a  nossa entrada no nosso local  de  trabalho.  Veja  se  isso  é  legítimo,  Sr.

Presidente. Estamos amparados. A segunda inscrita foi a Deputada Luzia Ferreira,

que  se  pronunciou;  o  terceiro,  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  que  também  se

pronunciou.  Portanto,  não  houve  inversão.  Exatamente  por  causa  desse

procedimento  que  estamos  presenciando  é  que  houve  essa  demora  nos

pronunciamentos e não deu para os outros oradores falarem. Mas quem provocou

essa situação? Foram aqueles que ficaram prejudicados e não puderam falar e que

agora estão reclamando. Estão reclamando sem fundamento.  Gostaria  de lembrar

também que aqui se fala tanto, Deputados Dilzon Melo e Adalclever Lopes, que o

Presidente não recebe para o entendimento, para o acordo, para a busca de solução.

Hoje o Deputado Rogério Correia disse isso a toda a imprensa.  Na mesma hora,

mostrei-lhe uma foto, no jornal da Casa, de quando o Presidente recebeu a diretoria

do Sind-UTE,  os  Deputados  Rogério Correia,  Sávio  Souza  Cruz,  Célio  Moreira  e

tantos outros Deputados que foram buscar a solução para essa greve. Encerro as
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minhas palavras agradecendo e aplaudindo a atitude da Presidência  desta Casa.

Muito obrigado, Sr.  Presidente. Sr.  Presidente, peço o encerramento, de plano, da

reunião, tendo em vista que não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial  de segunda-feira,  dia 26, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Liza Prado e Luzia

Ferreira (substituindo esta ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança

do BPS) e os  Deputados Almir  Paraca e Sávio Souza Cruz (substituindo este ao

Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem

Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados Bonifácio Mourão,  Célio  Moreira e Adalclever  Lopes.  Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  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

debater  os  aspectos  legais,  sociológicos  e  ambientais  da  criação  dos  falsos

condomínios  no  Município  de  Nova  Lima,  incluindo-se a  situação do Bairro  Ouro

Velho, nesse Município, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Auxiliadora A.

Alvarenga,  arquiteta,  urbanista,  Secretária-Geral  do  Sindicato  dos  Arquitetos  do

Estado de Minas Gerais e Diretora de Cidades do Instituto dos Arquitetos do Brasil -

IAB - e Cláudia Teresa Pereira Pires, Presidente do IAB; e os Srs. Fernando Massote,

professor  da  UFMG  e  cientista  político;  Vereador  Joaquim  Rufino  de  Carvalho,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Lagoa  Santa,  Vereador  Renato  Tatico,  da
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Câmara Municipal de Nova Lima; Vereador Danylo Gonçalves Silva, 2º Secretário da

Câmara Municipal de Sacramento, e José Olegário Ferreira Aganete, Presidente do

Instituto Casa Cidadania e Diversidade, que são convidados a tomar assento à mesa.

A  Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Liza Prado e Almir Paraca, em que

solicitam seja encaminhado à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  promover,  junto  às  Prefeituras,

inventário dos condomínios fechados, verificando-se, em cada um deles, o ajuste às

legislações federal, estadual e municipal; e, ainda, que o inventário seja iniciado pelo

Município de Nova Lima; Elismar Prado e Liza Prado, em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública no Município de Uberlândia para debater a instalação de

um ramal do Gasoduto Bolívia-Brasil - Gasbol -, já aprovado pela Petrobrás, entre as

cidades de São Carlos e Uberlândia, para atender a região do Triângulo Mineiro; e

Sebastião Costa, em que solicita seja realizado debate público para debater repasses

de recursos federais,  através da Caixa Econômica Federal,  a Municípios mineiros.

Nesse momento, o Presidente passa a Presidência para a Deputada Liza Prado para

apresentar  requerimento  de  sua  autoria.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater os termos e as consequências sociais, econômicas e

ambientais, para o Município de Patrocínio e seus limítrofes, do Decreto Municipal de

Desapropriação  nº  2.734,  de  11/3/2011,  que  desapropria  o  montante  de  4.700

hectares  de  áreas  produtivas  pertencentes  a  dezenas  de  produtores  de  pequeno

porte, registrando-se um voto em branco da Deputada Luzia Ferreira. A Presidência

retorna ao Deputado Almir Paraca. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 208/2011

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 545/2007, visa declarar de utilidade pública o

Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Campos Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado 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 208/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Campos Gerais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no art. 31 do estatuto constitutivo da instituição, a alínea “d” veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e a alínea “e” dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere vinculada à Sociedade de São
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Vicente  de  Paulo  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  ou  a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 208/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 432/2011

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  4.778/2010,  visa  declarar  de

utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado 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  432/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  determina que as
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atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e o art. 36 dispõe que, no caso

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 432/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.275/2011

Comissão de Constituição e Justiça

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.275/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.972/2010,  visa  dar  a

denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-494 que

liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  24/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e 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 1.275/2011 tem por finalidade dar a denominação de Deputado

José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-494 que liga o Município de São

Tiago ao entroncamento da BR-381.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro
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cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das m atérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

Cabe ressaltar  que,  em resposta  à  diligência  solicitada,  o  Vice-Diretor-Geral  do

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, por meio da nota técnica

datada de 13/6/2011, declarou-se favorável aos termos da proposição.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.275/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.896/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos Santos, com

sede no Município de Paraguaçu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.896/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro dos Santos, com sede no Município de Paraguaçu.

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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 dispõe que, no caso de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da  associação

dissolvida; e o art. 46 veda a remuneração de seus Conselheiros, mantenedores e

associados.

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 da proposição, a

fim de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.896/2011 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  e  dos

Agricultores Familiares do Bairro dos Santos e Região, com sede no Município de

Paraguaçu.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.052/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Independente Esporte Clube, 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.



1493
____________________________________________________________________________

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  2.052/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Carmo do Cajuru, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1968 com o escopo de difundir o

civismo e a cultura física, além de promover encontros de caráter social e cultural.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente.

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.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao Independente Esporte

Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.052/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.066/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Coronel Eurico Futebol Clube, com sede

no Município de Brumadinho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 2.066/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Coronel Eurico Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho, entidade de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  difusão  de  atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol, e participa de competições esportivas em todas as modalidades amadoras

especializadas,  inclusive  o  futebol  feminino,  nos  termos  da  legislação  desportiva

vigente.

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.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à Associação Coronel

Eurico Futebol Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.066/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.136/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae
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– de Pirapetinga, 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,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.136/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de  Pirapetinga,  com  sede  nesse

Município, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 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

produção de estatísticas, estudos e pesquisas; presta serviços gratuitos; e coordena

e  executa  os  objetivos  e  programas  da  Federação  das  Apaes  do  Estado  e  da

Federação Nacional das Apaes.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de se outorgar à Apae de Pirapetinga

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.136/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.149/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista
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– Anda –, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.149/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Norte  Mineira  de  Apoio  ao  Autista  –  Anda –,  com sede no  Município  de  Montes

Claros.  Trata-se  de  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, cultural, educativo, desportivo e social.

A instituição tem como escopo promover os  direitos  das pessoas portadoras da

síndrome do autismo, proporcionando-lhes assistência nas áreas educacional, social,

cultural e de saúde; realizar eventos culturais e atividades desportivas com o objetivo

de integrar seus assistidos e seus familiares; fomentar  intercâmbio com entidades

científicas,  de  ensino  e  de  pesquisa,  para  o  desenvolvimento  de  estudos  e

tecnologias alternativas relacionadas a seus assistidos, e difundir valores universais

como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.149/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.175/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares  do

Município de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.
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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 2.175/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares do Município de Muzambinho, com sede nesse Município,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos

direitos e interesses de seus associados, com vista à melhoria de suas condições de

vida.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  contribui  para  o  fomento  e  a

racionalização  da  exploração  artesanal  e  de  manufaturas  caseiras;  incentiva  a

integração e a melhoria do convívio entre seus assistidos; realiza atividades culturais,

desportivas  e  sociais;  promove  atividades  especiais  voltadas  à  infância,  à

adolescência e à terceira idade; combate a fome, a pobreza, a discriminação e as

desigualdades; defende a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Agricultores  Familiares  do  Município  de  Muzambinho,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.175/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.189/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011  e  distribuída  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.189/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Brasileiro de Turismólogos, 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,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  46  determina que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  à

Organização Mundial do Turismo; e o art. 52 veda a remuneração de seus Diretores e

Conselheiros.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.189/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.189/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Brasileiro  de  Turismólogos,  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
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apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.189/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Brasileiro de Turismólogos, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social e profissional, que tem por

escopo congregar todas as pessoas, profissionais e especialistas ligados a atividades

exercidas no turismo.

Visando contribuir para a aproximação entre seus associados, a instituição mantém

um portal de informações na internet; coopera com atividades culturais, educacionais

e científicas; incentiva a interdisciplinaridade entre as áreas correlatas ao turismo;

fomenta a melhoria do padrão profissional, cultural, científico e ético dos profissionais

da área; realiza eventos e cursos com objetivos educacionais, culturais e ambientais

para apoio e estímulo à área e para capacitar e qualificar seus profissionais; estimula

o resgate histórico e a memória do turismo no Estado.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Turismólogos, em prol do fortalecimento do Estado como polo turístico, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.189/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.211/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o Projeto de Lei nº 2.211/2011 visa declarar

de utilidade pública o Lar Espírita Irmã Valquíria, com sede no Município de Uberaba.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.211/2011 pretende conceder o título de utilidade pública ao Lar

Espírita Irmã Valquíria, com sede no Município de Uberaba.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina,  em  seu  art.  1º,  que  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a  entidades privadas é uma forma de o governo

apoiá-las  por  prestarem  serviços  necessários  à  comunidade,  como  a  assistência

social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação, do

esporte e da cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria,

sem distinção  de raça,  cor,  credo ou convicção política,  não tendo o  lucro  como

finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de uma aliança

entre o poder público e a iniciativa privada.

Observe-se, neste ponto, que a Constituição da República, no inciso I do art. 19,

impõe a separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos entes

federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus  representantes  relações  de

dependência  ou  aliança,  ressalvada  a  inter-relação  de  interesse  público  de

autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei.

A ressalva apontada pelo Texto Constitucional refere-se à convivência respeitosa

que agentes do Estado devem ter para com representantes de religiões, seitas ou

cultos, independentemente de sua crença.

Como mencionado, a Constituição da República consagra o princípio da separação

entre Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a liberdade de crença, um

dos mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI de seu art. 5º.

Cabe ressaltar que recente estudo de Paulo Gustavo Gonet Branco1 esclarece ser

adequado o relacionamento entre essas instituições e o Estado, tendo em vista que a
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missão religiosa de propiciar o bem integral do indivíduo coincide com o objetivo da

República de “promover o bem de todos”,  estabelecido no inciso IV do art.  3o da

Constituição.  O reconhecimento da liberdade religiosa por nossa Lei Maior denota

que o sistema jurídico toma a religiosidade como um bem em si mesmo, como um

valor a ser preservado e fomentado e, em decorrência disso, assegura a liberdade

dos  crentes  para  resguardá-los  de  obstáculos  que  impeçam  a  prática  de  seus

deveres religiosos.

Assim, a aliança que o constituinte repudia é aquela que inviabiliza a liberdade de

crença, assegurada no inciso VI do art. 5o da Carta, e que pode impedir que outras

confissões religiosas atuem livremente no País.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal – STF –, no julgamento

do Recurso Extraordinário no 92.916, RTJ 100/329, assinalou que “a Justiça deve

estimular no criminoso, notadamente o primário e recuperável, a prática da religião,

por causa do seu conteúdo pedagógico”.

No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada no 389, em 3/12/2009, por sua

vez,  o  STF  assegurou  que  o  direito  fundamental  à  liberdade  religiosa  impõe  ao

Estado o dever de neutralidade em face do fenômeno religioso, o que proíbe toda e

qualquer atividade do ente público que privilegie certa confissão religiosa em prejuízo

das demais.

Fica claro que a sistemática constitucional acolhe medidas de ação conjunta dos

poderes  públicos  com  entidades  religiosas,  sendo  necessário  que  o  Estado,  em

determinadas situações, adote comportamentos positivos a fim de evitar barreiras ou

sobrecargas que venham a inviabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé.

Não  é  inconstitucional  o  relacionamento  entre  o Estado e  confissões  religiosas,

tendo em vista os benefícios sociais que elas são capazes de gerar. Entretanto, não

se admite que certa concepção religiosa seja assumida como a oficial ou a correta ou

que se gerem benefícios a um grupo religioso ou se lhe concedam privilégios em

detrimento de outros.

Pelas razões aqui expostas, consideramos que o Estado deve tomar as devidas

precauções para que as medidas adotadas estimulem a igualdade de oportunidades

entre as confissões religiosas e não sejam fonte de privilégios e favorecimentos.



1502
____________________________________________________________________________

Assim,  devem  receber  o  título  de  utilidade  pública  entidades  que  desenvolvam

ações  voltadas  para  o  bem-estar  coletivo,  com  a  finalidade  de  servir

desinteressadamente às comunidades em que se encontrem, como requer o art. 1º

da Lei nº 12.972, de 1998.

Ao contrário, aquelas que tenham como finalidade o desenvolvimento de atividades

voltadas para a difusão de sua doutrina ou o fortalecimento de suas bases religiosas

não devem ser agraciadas, a não ser que promovam uma reforma estatutária para

excluir os itens puramente religiosos.

Na análise do estatuto do Lar Espírita Irmã Valquíria,  constatamos que o art.  1º

conceitua  a  entidade  como  “religiosa”;  o  art.  2o  enumera  como  finalidades  da

instituição o estudo da doutrina espírita,  a realização de sessões experimentais  e

práticas para a obtenção e pesquisa de fenômenos espíritas e científicos e para o

desenvolvimento de médiuns, a divulgação dessa doutrina e o incentivo a atividades

espíritas artísticas e literárias.

Em decorrência da argumentação acima, há impedimento à declaração da utilidade

pública do Lar Espírita Irmã Valquíria na medida em que esta contrariaria os preceitos

constitucionais que vedam a aliança entre Estado e entidades ligadas à propagação

de doutrinas religiosas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.211/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

1  BRANCO,  Paulo  Gustavo  Gonet,  MENDES,  Gilmar  Ferreira  e  COELHO,

Inocêncio  Mártires  –  “Curso  de Direito  Constitucional”,  4a  ed.  rev.  e  atual.  –  SP:

Saraiva, 2009, pp. 461-463.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.228/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar São José, com sede no

Município de Toledo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  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 2.228/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Beneficente Lar São José, com sede no Município de Toledo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 8º veda a remuneração de

seus Diretores e associados; e o art. 26 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com

personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  no  Estado  e  registrada  no  Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.228/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.234/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade  pública  a  Sociedade  Lavrense  de  Proteção  aos  Animais,  com  sede  no

Município de Lavras.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.234/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com sede no Município de Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  16

veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 43 dispõe que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins

não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou

semelhantes aos da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.234/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.236/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a entidade Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  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 2.236/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 33 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.236/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – Bosco, relator – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.237/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Escolinha de Futebol São José Esporte Clube, com sede no

Município de João Pinheiro.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.237/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escolinha  de  Futebol  São  José  Esporte  Clube,  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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 33 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.237/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.239/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Organização do Povo que Luta,  com sede no Município de

Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  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 2.239/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização do Povo que Luta, com sede no Município de Caratinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  14

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 28 dispõe que, no

caso  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 2.239/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.240/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da Cachoeira Alta e Proteção da

Nascente do Rio Pomba, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.240/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento da  Cachoeira Alta e Proteção da Nascente do Rio

Pomba, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º veda a remuneração de

seus dirigentes  e  o art.  27  dispõe que,  no caso de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  organizações  filantrópicas  que  atuem  de  forma

semelhante à associação dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a
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finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.240/2011 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

Conselho de Desenvolvimento da  Cachoeira Alta e Proteção da Nascente do Rio

Pomba – ONG Coderio –, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.241/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural das Comunidades

de Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de Carandaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.241/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e do Produtor Rural das Comunidades de Chácara, Capote e

Jacu, com sede no Município de Carandaí.

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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 16 e 44 dispõem que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída  e  registrada,  para  ser  aplicado  nas  mesmas

finalidades  da  associação  dissolvida;  e  o  art.  45  veda  a  remuneração  de  seus

diretores, conselheiros, mantenedores ou associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.241/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.242/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública  a  Associação de Moradores  e  Agricultores  Familiar  do  Bairro

Caolim, com sede no Município de Carandaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  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 2.242/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores  e  Agricultores  Familiar  do  Bairro  Caolim,  com sede no

Município de Carandaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  13

veda a remuneração de seus dirigentes;  e o art.  28 dispõe que,  no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, dotada

de personalidade jurídica, com sede e atividades no Município de Carandaí, inscrita

no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  ou  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.242/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bosco, relator – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.244/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 78/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Aldeia Prata, Município de São

João das Missões.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.244/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola
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Estadual  Indígena Oaytomorim  à escola  estadual  de ensino fundamental  e  médio

localizada na Aldeia Prata, Município de São João das Missões.

Inicialmente, é importante esclarecer que “oaytomorim”, na língua xacriabá, significa

estrela que guia e influencia a vida das pessoas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.244/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.



1513
____________________________________________________________________________

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.245/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 79/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de Diamantina.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 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 jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.245/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual Professora Maria Luiza dos Reis à escola estadual de ensino fundamental

localizada no Distrito de Guinda, Município de Diamantina.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
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relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.245/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.246/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 80/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Pará de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.246/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual Avany Villena Diniz à escola estadual de ensino médio localizada na Av.

Padre José Viegas, nº 1.203, Bairro Santa Edwirges, no Município de Pará de Minas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.246/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.247/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 81/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Santa Bárbara do Monte Verde.



1516
____________________________________________________________________________

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.247/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual João Augusto da Silva Barreto à escola estadual de ensino médio localizada

na R. Manoel Duarte da Silveira, nº 99, Centro, no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do
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projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.247/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.250/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 84/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Santana do Riacho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.250/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual  Deputado  Emílio  de  Vasconcelos  à  escola  estadual  de  ensino  médio

localizada na R. Manoel Simplício Moreira, nº 40, Centro, no Município de Santana do

Riacho.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.250/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bosco, relator – Delvito Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.256/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade De Bem com a Vida, com

sede no Município de Conceição da Aparecida.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.256/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo da Terceira Idade De Bem com a Vida, com sede no Município de Conceição

da Aparecida.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se, no estatuto constitutivo da instituição, que o parágrafo único do art.  29

dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com finalidade idêntica ou similar à da associação dissolvida,

com sede e atividades no Município de Conceição da Aparecida; e o art. 38 veda a

remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.256/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade De Bem

com a Vida de Conceição da Aparecida, com sede no Município de Conceição da

Aparecida.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.267/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Creche  Abrigo  Coração  de  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/8/2011  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 2.267/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Abrigo Coração de Jesus, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no art.  36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II  veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o inciso III dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  ao  Conselho  Central  Santo  Agostinho,  que  deverá

repassá-lo a entidade congênere, com personalidade jurídica, registro no Conselho

Nacional  de  Assistência  Social  e  sede,  de  preferência,  em  Belo  Horizonte,  ou  a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.267/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.272/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária pelo Progresso de Contria – ACPC –, com

sede no Município de Corinto.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  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 2.272/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária pelo Progresso de Contria – ACPC –, com sede no Município

de Corinto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 veda a 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 congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.272/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.273/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Meninos do Bairro, com sede

no Município de Papagaios.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.273/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Esportiva  e  Cultural  Meninos  do  Bairro,  com  sede  no  Município  de

Papagaios.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 79 dispõe que, no caso de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída e portadora do título de utilidade pública estadual; e o art. 89

veda a remuneração de seus dirigentes, Conselheiros, associados e instituidores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.273/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.280/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores de Poterrão,

com sede no Município de Ataleia.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.280/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  de  Moradores  de  Poterrão,  com  sede  no  Município  de

Ataleia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 15 e 45 dispõem que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

associação  dissolvida;  e  o  art.  46  veda  a  remuneração  de  seus  Conselheiros,

mantenedores e associados.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.280/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de Samba Vila Minalda, com

sede no Município de Cataguases.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.283/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Bloco e Escola de Samba Vila Minalda, com sede no Município de

Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  12

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 32 dispõe que, no

caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade
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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 2.283/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Delvito  Alves,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Bosco  -  Luiz  Henrique  -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.287/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Canaverdense, com sede no Município de

Cana Verde.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.287/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Canaverdense, com sede no Município de Cana Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 57 dispõe que, no caso de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
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legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de  utilidade  pública  estadual  ou

municipal;  e  o  art.  64  veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e

associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.287/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.288/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  aos  Animais  Orcino  Guimarães  –

Esperança Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.288/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães – Esperança Animal,  com

sede no Município de Dores do Indaiá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.
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Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  13  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o art.  35 dispõe que,  no caso 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 2.288/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.289/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Afro-Ilicinense  -  Amai  -,  com  sede  no

Município de Ilicínea.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. 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 2.289/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Movimento Afro-Ilicinense - Amai -, com sede no Município de Ilicínea.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26 veda a remuneração de

seus Diretores e Conselheiros; e o parágrafo único do art. 29 dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial de

fins não econômicos registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.289/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.295/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a  Associação Integrada pela Vida – Assipev –,  com sede no

Município de Vespasiano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011  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 2.295/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Integrada pela Vida – Assipev –, com sede no Município de Vespasiano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  11,

alterado  em  2/5/2011,  veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e

associados; e o § 1o do art. 32, alterado em 26/2/2011, dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil  de Interesse Público – Oscip –, situada na

mesma região  e  que tenha,  de  preferência,  o mesmo objetivo social  da  entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.295/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.296/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Metodista  de  Assistência  Social,  com  sede  no

Município de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011  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 2.296/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Metodista  de  Assistência  Social,  com  sede  no  Município  de  João

Monlevade.

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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 34 veda a 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  congênere,

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

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 em seu estatuto social.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.296/2011 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 Metodista de Assistência

Social de João Monlevade - Amas -, com sede no Município de João Monlevade.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.303/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Patos

de Minas - Apac -, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.303/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Patos de Minas - Apac -,

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

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.  68  dispõe  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; e o art. 70 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.303/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.309/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna – CDL –, com sede no

Município de Itaúna.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

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 2.309/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna – CDL –, com sede no Município de Itaúna.

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.  4º  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere; e o art. 48 veda a remuneração de seus administradores e associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.309/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bosco, relator – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.314/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de  utilidade pública a  Associação Esportiva  Jusa Fonseca,  com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.314/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Jusa Fonseca, com sede no Município de Divinópolis.

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 parágrafo único do art.  66

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, legalmente constituída no Estado, detentora do título

de  utilidade  pública  estadual;  e  o  §  1o  do  art.  77  veda  a  remuneração de  seus

Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.314/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.315/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

com sede no Município de Paracatu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.315/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –  com  sede  no

Município de Paracatu.

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 § 1o do art. 46 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 47 veda a remuneração de seus

Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.315/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 234/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.012/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade da

citação do crédito ao legislador autor de lei no Estado e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.
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Compete a esta Comissão se pronunciar sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que toda menção ou reprodução, escrita ou falada,

de texto legal deverá ser posfaciada com a citação do crédito à autoria do respectivo

legislador.

Impõe-se  dizer  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  já  teve  ocasião  de

pronunciar-se  acerca  de  outros  projetos  com  conteúdo  análogo  ao  que  ora  se

examina, como, por exemplo, os Projetos de Lei nºs 196/2007, 1.383/2004 e 91/2003,

os quais receberam parecer pela inconstitucionalidade. Cite-se também o Projeto de

Lei  nº  459/2011,  que  tramita  nesta  legislatura  e  também  recebeu  parecer  pela

inconstitucionalidade. Já o Projeto de Lei  nº 3.012/2009, de cujo desarquivamento

resultou o projeto em exame, recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição

e Justiça, mas acabou sendo arquivado ao final da legislatura.

Como a matéria já foi analisada em outras ocasiões, inclusive na atual legislatura,

reproduzimos a seguir  a linha argumentativa que foi desenvolvida e que aponta a

inconsistência jurídica da proposição.

“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
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apresentação  de  emendas,  de  substitutivos,  de  requerimentos,  a  emissão  de

pareceres,  as  discussões  em  Plenário  ou  em  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

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 se 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  há  que  se  distinguir  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 da vontade do autor do projeto que a originou.
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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

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 234/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves

- André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 346/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa,  o Projeto de Lei  nº  346/2011 “concede às

pessoas  portadoras  de  deficiência  gratuidade  no  acesso  a  estádios,  ginásios

esportivos e parques aquáticos do Estado, em todas as competições esportivas que

se realizarem”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011 e, em seguida,
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  n° 567/2011,  de  autoria  do  Deputado

Doutor Viana, e nº 854/2011, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, que dispõem

sobre a mesma matéria.

O projeto  vem agora  a  esta  Comissão  a  fim  de ser  apreciado preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento do disposto no

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 21/6/2011 solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude,

para que se manifestasse sobre a medida contida na proposição. A resposta a essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição similar na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justifique uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir, basicamente, os argumentos utilizados quando da

análise do Projeto de Lei nº 3.658/2009.

O  projeto  de  lei  em  estudo  concede  às  pessoas  portadoras  de  deficiência

gratuidade no acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado,

nas  competições  esportivas  que neles  se  realizarem.  O art.  2º  determina que as

respectivas administrações promoverão o credenciamento e a expedição de passes

especiais  para  os  interessados  que  as  procurarem  com  antecedência  de  vinte  e

quatro  horas.  Já  os  arts.  3º  e  4º  conceituam,  para  os  efeitos  dessa  lei,  pessoa

deficiente.

Conforme bem se sabe, o direito à igualdade, garantido pelo art. 5º da Constituição

da República, não mais significa o mero tratamento idêntico para todos os cidadãos.

Desde o constitucionalismo social, no início do século XX, a igualdade constitucional

passou  a  determinar  que  cabe  ao  Estado  realizar  as  discriminações  necessárias

desde que haja justificativas suficientes e pertinentes.
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O art. 24, inciso XIV, da Constituição da República dispõe que compete à União,

aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  proteção  e

integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A União, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Carta Maior, editou a Lei

Federal  nº  7.853,  de  1989,  que  dispõe sobre  o  apoio  às  pessoas  portadoras  de

deficiência e à sua integração social, a qual não trata da concessão de benefício com

a natureza do proposto. Por isso, o Estado tem competência para legislar sobre o

assunto.

Ademais, vale lembrar que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, acrescentou o

§  3º  ao  art.  5º  da  Constituição  da  República,  determinando  que  os  tratados

internacionais  assinados  pelo  Brasil  e  internalizados  com  o  quórum  de  emenda

constitucional têm status de norma constitucional.

Dada a recente inovação, poucos foram os tratados internacionais que passaram a

ostentar o caráter constitucional que o art. 5º, § 3º, da Carta Magna permite, sendo a

Convenção  Internacional  sobre  o  Direito  das  Pessoas  com Deficiência  a  primeira

norma a subsumir-se nessa previsão constitucional.

A referida  convenção,  que  foi  internalizada  pelo  Decreto  Legislativo  nº  186,  de

2008, dispõe, em seu art. 30:

“5.  Para  que  as  pessoas  com  deficiência  participem,  em  igualdade  de

oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de

lazer, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para:

a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência

nas atividades esportivas comuns em todos os níveis;

b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar,

desenvolver  e  participar  em  atividades  esportivas  e  recreativas  específicas  às

deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos

adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos

esportivos, recreativos e turísticos;

d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições

com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de
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lazer, inclusive no sistema escolar;

e)  Assegurar  que  as  pessoas  com  deficiência  tenham  acesso  aos  serviços

prestados  por  pessoas  ou  entidades  envolvidas  na  organização  de  atividades

recreativas, turísticas, esportivas e de lazer”.

Tendo em vista o princípio da igualdade material que embasou as disposições do

tratado internacional ora observado, os portadores de deficiência física, em razão de

sua  especial  condição,  merecem  que  lhes  seja  deferido  tratamento  diferenciado,

desde  que,  obviamente,  tal  distinção  tenha  fundamentação  condizente  com  suas

peculiaridades. Inserida neste contexto de discriminações positivas e inclusivas, a Lei

nº 13.799, de 2000, determina:

“Art. 2º – A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência tem por

objetivos:

I  –  o  amparo  à  pessoa  portadora  de  deficiência  e  a  garantia  de  seus  direitos

básicos;

(...)

IV – a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua adequação à

pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das barreiras arquitetônicas;

(Vide Lei nº 15816, de 16/11/2005.)

V – o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração

social  da pessoa portadora de deficiência,  desenvolvida  em programas de saúde,

educação, cultura, esportes, lazer e profissionalização”.

Percebe-se, portanto, que o projeto de lei se encontra em perfeita consonância com

os dispositivos  constitucionais e legais  acerca do tema,  não encontrando nenhum

óbice a sua aprovação.

Dessa  forma,  não  obstante  o  entendimento  demonstrado  pela  Secretaria  de

Esportes  e da  Juventude em nota  técnica  encaminhada em resposta  à  diligência

formulada por  esta  Comissão,  as  razões  acima  expostas  nos  levam  a  ratificar  o

posicionamento já adotado anteriormente a respeito do tema.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve se manifestar  sobre os Projetos  de Lei  nº  567/2011 e nº  854/2011,

anexados  à  proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que  se  aplicam  aos  referidos
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projetos os mesmos argumentos expendidos com relação ao projeto principal,  por

tratarem da mesma matéria.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 346/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 753/2007, “cria obrigações ao fornecedor de

produtos e serviços de consumo de promover  a fixação de data e hora para sua

entrega e instalação”.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 548/2011, de autoria da Deputada

Liza Prado, por conter matéria de conteúdo similar.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Vem  agora  a  esta  Comissão,  para

receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a fixação do dia e da hora em que

os  fornecedores  podem  promover  a  entrega dos  produtos  ou  serviços  adquiridos

pelos consumidores.

Segundo o autor da proposição, a regulamentação da matéria objetiva evitar  as

inúmeras reclamações que são dirigidas aos órgãos de proteção dos consumidores

de todo o Estado relativas ao descumprimento, por parte dos fornecedores, do prazo

de entrega do produto ou serviço no domicílio do consumidor.
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Torna-se oportuno lembrar que a matéria já se transformou em lei nos Estados de

São Paulo e Rio de Janeiro e tramita em diversas outras casas legislativas do País.

Esta Casa Legislativa encontra-se habilitada para dispor sobre o tema, haja vista o

preceito constante do art. 24 da Constituição da República, que coloca a produção e

o  consumo,  bem  como  as  questões  relativas  à  responsabilidade  por  dano  ao

consumidor, entre as matérias cuja competência para legislar é concorrente à União,

aos Estados e ao Distrito Federal.

O  mesmo dispositivo  constitucional  antes  mencionado  prevê em  seu §  3º  que,

“inexistindo lei  federal  sobre  normas gerais,  os  Estados  exercerão a  competência

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”, exatamente conforme ocorre

no caso em análise.

Deve ser mencionado que a União editou a Lei nº 8.078, em 11/9/90, contendo o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Apesar  de  o  referido  Código  não  dispor  especificamente  sobre  a  entrega  de

produtos ou serviços em domicílio, foi instituída, pelo mesmo instrumento normativo,

a Política Nacional de Relações de Consumo, que tem por objetivo o atendimento das

necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem

como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Observa-se que a proposta em análise encontra-se em perfeita consonância com

os princípios norteadores das atividades de consumo, ao obrigar a fixação de dia e

hora, quando da contratação de serviços ou da compra de produtos para entrega

domiciliar.

Além disso, não existe vedação de ordem constitucional que impeça a instauração

do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

No  entanto,  achamos  necessário  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  para  melhor

adequar  a proposta  à  realidade do mercado,  em consonância com o princípio da

razoabilidade, embora tenhamos consciência de que a matéria será suficientemente

avaliada, quanto ao mérito, quando da sua apreciação pela Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte, para a qual foi também distribuída.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 367/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a forma de entrega de produtos e serviços em domicílio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor deverá estipular a data e o turno de entrega de produto ou

serviço em domicílio, quando da contratação, com o consumidor.

§ 1º - Os turnos a que se refere o “caput” deste artigo correspondem aos seguintes

períodos:

I - manhã - entre 7 e 12 horas;

II - tarde - entre 12 e 18 horas;

III - noite - entre 18 e 22 horas.

Art.  2º  -  O disposto  no artigo anterior  não impede o consumidor  de contratar  a

entrega em dia e horário determinados.

Art. 3º - A estipulação da data e do turno para entrega do produto ou serviço deverá

efetivar-se pelo preenchimento de formulário próprio, que conterá os seguintes dados

do fornecedor:

I - nome;

II - número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CNPJ -;

III - endereço;

IV - telefone para reclamação;

V - email.

Parágrafo único - Na hipótese de entrega de produto que dependa de montagem ou

instalação a cargo do fornecedor, constarão no documento a que se refere este artigo

o dia e horário da execução do serviço.

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

constantes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Delvito Alves.



1544
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 472/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 203/2007, “proíbe a participação de animais

em espetáculos circenses no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  sob  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  proibir  a  exibição  de  animais  de

qualquer espécie,  domésticos ou  selvagens, em espetáculos  circenses em todo o

território do Estado. A proibição somente não se aplica quando se tratar de eventos

sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional. Ao infrator de

suas disposições, a proposição prevê a aplicação de multa no valor de 10.000 Ufirs.

É fato que esse assunto, tão relevante e altamente discutido pela sociedade no

momento,  sendo  que  outros  membros  da  federação  editaram  leis  proibindo  a

apresentação de animais em circo, traz reflexões bastante indagativas a respeito do

tema.

Outros  projetos  tratando  da  matéria  já  tramitaram  nesta  Casa  Legislativa.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  1.079/2000,  2.380/2005  e  203/2007  receberam  parecer  pela

inconstitucionalidade.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.631/1993  foi  arquivado  ao  final  da

legislatura.

Atualmente,  tramita no Senado o projeto de lei  que dispõe sobre o registro dos

circos perante o Poder Púbico Federal e o emprego de animais da fauna silvestre

brasileira e exótica na atividade circense.

Sem querer entrar no mérito da questão, uma vez que a esta Comissão cabe a

análise dos aspectos jurídicos da matéria, é importante esclarecer que não estamos
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tratando aqui da regulamentação de atos que causem mal aos animais, e, sim, sobre

a possibilidade de apresentação de animais em circos. Cumpre-nos, assim, indagar

se o Estado, ente federativo ao qual cabe a suplementação da legislação federal na

área  de  meio  ambiente,  poderia  proibir  que  os  animais  sejam  utilizados  em

apresentações circenses.

O art. 24, inciso VI, da Constituição Federal preceitua que compete à União, aos

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre fauna e conservação

da natureza, bem como sobre proteção do meio ambiente. Dessa forma, compete à

União  editar  as  normas  gerais  sobre  a  matéria,  e  aos  Estados  suplementar  a

legislação federal.

Ademais, o § 3º, inciso I,  do art.  220 da Carta Magna determina que lei  federal

deverá  “regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  cabendo  ao  poder  público

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e

horários em que sua apresentação se mostre inadequada”.

No que toca especialmente aos circos, a Instrução Normativa nº 23, de 31/7/2000,

expedida  pela  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária,  subordinada  ao  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disciplina as normas sanitárias para o trânsito

no Mercosul de animais para espetáculos circenses e estabelece requisitos objetivos

das condições sanitárias que as administrações dos circos deverão apresentar para

que a apresentação seja autorizada.

Registre-se,  ainda,  que a Lei  Federal  nº 6.938,  de 31/8/81, que dispõe sobre a

Política  Nacional  do  Meio Ambiente,  estabelece as  diretrizes  da  política que,  nos

termos do seu art. 5º, serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a

ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos

Municípios. Nos termos da lei, as atividades empresariais públicas ou privadas serão

exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

Em seu art. 6º, dispõe a lei que os órgãos e entidades da União, dos Estados, do

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas

pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental,

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

O  órgão  superior  do  Sisnama  é  o  Conselho  de  Governo,  sendo  o  Conselho
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Nacional do Meio Ambiente – Conama – o órgão consultivo e deliberativo, que tem a

finalidade de assessorar,  estudar  e  propor  ao  Conselho  de Governo diretrizes  de

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no

âmbito  de  sua  competência,  sobre  normas  e  padrões  compatíveis  com  o  meio

ambiente ecologicamente equilibrado. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos  Naturais  Renováveis  –  Ibama  -,  órgão  executor  do  Sistema,  cabe  a

execução da política e das diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente,

cabendo aos órgãos ou entidades estaduais a execução de programas, projetos e o

controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental.

Dispõe, ainda, a lei que os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas

de  sua  jurisdição,  elaborarão  normas  supletivas  e  complementares  e  padrões

relacionados com o  meio  ambiente,  observados  os que forem estabelecidos  pelo

Conama.

As  ações  de  licenciamento,  registro,  autorizações,  concessões  e  permissões

relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva

dos órgãos integrantes do Sisnama, nos termos do art. 17-L da referida lei. Registre-

se, ainda, que a referida lei fixa, inclusive, o valor da taxa a ser cobrada para licença

ou renovação para exposição ou concurso de animais silvestres (Anexo da Lei nº

6.938, de 1981, que estabelece a tabela de preços dos serviços e produtos cobrados

pelo Ibama).

O que se verifica na análise da legislação citada é que a União, no uso de sua

competência constitucional para expedir normas gerais, permite e, inclusive, fiscaliza

a apresentação de animais em espetáculos circenses. O que se proíbe, de forma

categórica, conforme disposto no art. 225 da Constituição da República, são os maus-

tratos  aos  animais.  Estabelece  a  Carta  Magna  que  todos  têm  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à sociedade o

dever de defendê-lo e preservá-lo, sendo vedadas, na forma da lei, as práticas que

submetam  os  animais  a  crueldade.  Ressalte-se,  todavia,  que os  maus-tratos  aos

animais já são ações vedadas pela Lei nº 6.938, de 1981, que impõe sanções penais

e administrativas para ações lesivas ao meio ambiente.

Assim, em que pese a competência suplementar do Estado para legislar sobre meio



1547
____________________________________________________________________________

ambiente, nota-se que as normas gerais expedidas pela União, por meio dos seus

órgãos federais, já disciplinam a importação e a fiscalização da fauna silvestre e, em

especial, dos animas destinados a espetáculos circenses. Infere-se, daí, que, como a

União  estabelece regras  para  o  licenciamento  para  apresentação  de  animais  em

circo,  norma  estadual  com  o  teor  pretendido  estaria  em  contrariedade  com  o

ordenamento jurídico federal.

Informamos, por fim, que, buscando maiores esclarecimentos sobre a matéria,  o

relator  apresentou  requerimento  solicitando  que  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão de tramitação, prevista no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado a resposta à diligência.

Conclusão

Considerando  as  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 472/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Cássio Soares - Luiz Henrique – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 680/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Luiz Henrique, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.437/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

instalação de sistema de blindagem nas viaturas das Polícias Civil e Militar do Estado

e nos postos de Observação e Vigilância - POVs - e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Vem agora 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.
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Informamos  por  fim  que,  buscando  maiores esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o

relator  apresentou  requerimento  solicitando  que  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão de tramitação, prevista no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado a resposta da diligência.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo propõe a obrigatoriedade de instalação de sistema de

blindagem balística nos  carros  utilizados  no policiamento  ostensivo  pelas  Polícias

Civil  e  Militar  do  Estado,  especialmente  em  áreas  com  índices  de  criminalidade

reconhecidamente elevados, bem como nos Postos de Observação e Vigilância da

Polícia Militar – POVs.

O projeto estabelece que a blindagem dos veículos abrangerá o parabrisa dianteiro,

os vidros e os painéis das portas dianteiras e das colunas dianteiras e centrais, ao

passo que a blindagem dos POVs compreenderá portas e vidros. Quanto aos POVs

já instalados, determina que estes sofrerão adaptações para atender ao disposto na

lei.  Prevê,  ainda,  que tais  medidas serão implementadas  de forma gradativa,  em

consonância com o planejamento e as prioridades estabelecidas pelo Comando da

Polícia Militar do Estado e pela Secretaria de Estado de Defesa Social, no prazo de

um ano contado da data da publicação da lei.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as Polícias Civil e Militar do Estado, nos termos

do  art.  144,  §  6º,  da  Constituição  da  República,  e  do  art.  137  da  Constituição

Estadual, submetem-se ao Governador do Estado. Ambas inserem-se na estrutura do

Poder  Executivo  como órgãos  necessários  à  preservação da ordem pública  e  da

incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Assim sendo, não obstante a importância da iniciativa veiculada pela proposição em

análise, cabe ao Poder Executivo, diante das peculiaridades que envolvem as ações

atinentes à segurança pública, avaliar  e dimensionar as necessidades relativas às

atividades  das  Polícias  Civil  e  Militar.  Isso  porque  só  o  Poder  Executivo  possui

condições fáticas para estimar a extensão e a forma de implementação da medida,
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delimitando sua abrangência a determinadas regiões ou a apenas parte da frota de

veículos, por exemplo.

Ademais,  tais  ações  devem  obedecer  a  critérios  operacionais  específicos,  mais

afetos  a  procedimentos  técnicos.  Desse  fato  decorre  a  dificuldade  de  o  Poder

Legislativo  criar  projetos  ou  outros  tipos  de  ações  administrativas,  visto  que  tais

propostas carecem de estudos criteriosos que venham a estabelecer os seus reais

parâmetros e mensurar seus efeitos.

Vê-se,  dessa  forma,  que  as  medidas  objeto  da  proposição  são  atividades

tipicamente administrativas, de competência do Governador do Estado, razão pela

qual o projeto, indubitavelmente, invade o âmbito de atribuições do Poder Executivo.

Tal ação governamental, com ou sem o respaldo da lei, somente será implementada

pelo  Poder  Executivo  caso  este  vislumbre  a  necessidade,  a  oportunidade,  a

conveniência e a viabilidade de sua implantação.

Em que pese o nobre objetivo da proposição, temos de nos ater aos mandamentos

constitucionais norteadores das ações dos Poderes públicos, devendo-se destacar

que a organização do Estado Democrático de Direito tem como um de seus pilares o

princípio  da  separação  de  Poderes,  baseado  na  divisão  de  funções  entre  o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa pretensão configura notória interferência

do legislador  na estrutura  física e administrativa  do  Poder  Executivo,  constituindo

clara ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º

da Carta Magna.

Ademais, no que tange ao recurso financeiro a ser utilizado para a implementação

da ação governamental postulada, considerando tratar-se, no caso, de ação geradora

de despesa, esta teria, necessariamente que atender aos requisitos constantes dos

arts.  15  e  16  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o  que  não  foi  observado  pelo

legislador.

Assim  sendo,  não há como prosperar  a  proposição nesta  Casa,  em  razão dos

óbices de natureza constitucional e legal apontados.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 680/2011.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique

- André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 732/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  Projeto  de  Lei  nº  732/2011

“institui  o  Sistema Estadual  para  Prevenção  e  Alerta  de  Catástrofes  e  Desastres

Naturais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 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.

Na reunião de 12/7/2011, esta Comissão aprovou requerimento solicitando fosse a

proposição baixada em diligência ao Gabinete Militar do Governador do Estado, a fim

de que a Coordenadoria de Defesa Civil se manifestasse sobre a viabilidade técnica

da medida proposta. Esgotado o prazo previsto no art. 301 do Diploma Regimental

sem ter havido resposta ao pedido de diligência, passamos a examinar a matéria nos

seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O objetivo do projeto em análise é criar um Sistema Estadual para Prevenção e

Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais. Para tanto, o projeto autoriza o Poder

Executivo a constituir o Fundo Estadual Anticatástrofes, estabelecendo suas fontes de

recursos  e  a  composição  de  seu  Grupo  Coordenador.  Autoriza  também  o  Poder

Executivo a criar a Diretoria de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais, vinculada

diretamente  à  Secretaria  Executiva  de  Defesa  Civil,  por  sua  vez  vinculada  ao

Gabinete  Militar  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  coordenar

“programas, projetos e atividades inerentes à prevenção, à preparação, a respostas e
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à reconstrução relacionadas com desastres naturais”.

Nos termos da justificação do projeto, a implantação do referido sistema permitirá o

mapeamento das áreas de risco em todas as regiões, contribuindo para se evitarem

mortes em consequência de deslizamentos de terra.

Apesar do mérito da iniciativa, ela esbarra em obstáculos jurídicos intransponíveis.

A  Constituição  Federal  estabelece,  no  art.  21,  XVIII,  que  cabe  à  União,

exclusivamente,  planejar  e promover  a defesa permanente contra as  calamidades

públicas, especialmente as secas e as inundações. Por sua vez,  o art. 144, § 5º,

determina que  compete  aos  corpos  de  bombeiros  militares,  além  das  atribuições

definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil.

O  Decreto  Federal  nº  7.257,  de  4/8/2010,  que  dispõe  sobre  a  organização  do

Sistema Nacional  de  Defesa  Civil  -  Sindec  -,  define  os  objetivos  desse  sistema,

conceitua defesa civil, situação de emergência e estado de calamidade. Além disso,

estabelece os órgãos componentes do Sindec, entre os quais o Conselho Nacional de

Defesa  Civil,  ao  qual  incumbe  aprovar  as  políticas  e  as  diretrizes  de  ação

governamental  de  defesa  civil  e  aprovar  os  critérios  para  a  declaração,  a

homologação  e  o  reconhecimento  de  situação  de  emergência  ou  de  estado  de

calamidade pública.

Ressaltamos, ainda, que, no âmbito estadual, foi editada a Lei 15.660, de 2005, que

institui  a  política  estadual  de  prevenção  e  combate  a  desastres  decorrentes  de

chuvas intensas e dá outras providências. O art. 4º da lei dispõe:

“Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei, compete ao Estado:

I  -  estabelecer  normas,  programas,  planos, procedimentos, estudos e atividades

que visem:

a) à prevenção a desastres decorrentes de chuvas intensas e à mitigação de seus

efeitos;

b) ao socorro, à assistência médico-social, ao abrigo e à manutenção de serviços

essenciais para a segurança e o bem-estar de populações atingidas por desastres

decorrentes de chuvas intensas;

c) ao controle sanitário e epidemiológico de regiões atingidas por inundações;

d) à recuperação do meio ambiente, de edificações e de obras de infra-estrutura
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afetadas por desastres decorrentes de chuvas intensas;

II - planejar, coordenar, controlar e executar atividades de defesa civil em sua esfera

de competência;

III - promover a articulação com a União, com outros Estados e com Municípios,

respeitadas as disposições constitucionais e legais, para o desenvolvimento de ações

de defesa civil em caso de risco de desastre, situação de emergência ou estado de

calamidade pública decorrentes de chuvas intensas;

IV (Vetado);

V - dispor de sistema de monitoramento, análise e alerta de fenômenos hidrológicos

e meteorológicos;

VI - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de

atividades, programas, projetos e obras voltados para os objetivos previstos nesta

Lei”.

Feitas essas considerações, é necessário pontuar que a instituição de fundo enseja

controvérsias.  Há questionamentos  acerca  do  entendimento  de  que  a  matéria  se

insere na competência legislativa estadual, em conformidade com o art. 24, inciso I,

da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro.

É possível,  no entanto,  defender  que,  no  que toca  à  iniciativa  para  deflagrar  o

processo legislativo, não há nada que impeça, em princípio, a iniciativa parlamentar,

já que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa nesse caso.

Esclareça-se, por ser oportuno, que, embora a Constituição da República, nos arts.

84, inciso XXIII, e 165, reserve ao Presidente da República a iniciativa de leis no

âmbito orçamentário (plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais),

da mesma forma que a Carta mineira, no art. 66, inciso III, alíneas “g”, “h” e “i”, a lei

que  institui  fundo  não  se  enquadra  nessas  hipóteses,  não  cabendo  cogitar  de

repercussão  no  orçamento  dele  decorrente.  Nesse  sentido,  decidiu  o  Supremo

Tribunal Federal no julgamento da ADI-MC 724, publicada no “Diário da Justiça” de

27/4/2001. O relator da matéria, Ministro Celso de Mello, entendeu que “a iniciativa

reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta

interpretação  ampliativa,  na  medida  em  que,  por  implicar  limitação  ao  poder  de
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instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma explícita

e inequívoca”.

Todavia,  a  referida  Lei  Complementar  no  91,  de  2006,  exige  que  a  norma

instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo coordenador, que são órgãos

pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Por conta disso, a proposição passa a

ser  de  iniciativa  legislativa  privativa  do  Governador  do  Estado.  Logo,  proposta

parlamentar  nesse  sentido  viola  as  regras  do  art.  66,  inciso  III,  alínea  “e”,  da

Constituição  do  Estado,  que  reserva  ao  Chefe  do  Executivo  a  iniciativa  da

apresentação  de  projeto  de  lei  que  trate  da  criação,  estruturação  e  extinção  de

secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração direta do referido

Poder.

Por essas razões, são inconstitucionais as disposições do projeto relativas à criação

de  fundos  e  órgãos  na  administração  pública.  Com  o  objetivo  de  realizar  as

necessárias correções, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 732/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  o  Sistema Estadual  para Prevenção e Alerta de Catástrofes  e Desastres

Naturais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres

Naturais constitui um conjunto de ações e metas organizadas de forma a prevenir e

identificar  iminentes  riscos  por  desastres  naturais  dispostos  em  um  sistema

metodológico desenvolvido pelo governo do Estado, evitando tragédias, calamidades

públicas e estados de emergência.

Art. 2º - Fará parte do disposto no “caput” do art. 1º desta lei o Sistema Integrado de

Informações de Defesa Civil.

§  1º  -  A  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  –  Cedec  –  concentrará  as

informações e os levantamentos das defesas civis municipais de modo a reuni-las e

vinculá-las a um planejamento estadual para a gestão de riscos.
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§ 2º  -  O  planejamento estadual  para  a  gestão  de  riscos  disposto  no parágrafo

anterior  terá  atribuições  de  fazer  estudos  de  reconhecimento  das  ameaças,  da

suscetibilidade de inundações e das séries históricas de eventos, em três etapas:

I - levantamento e diagnóstico;

II - método de trabalho de campo;

II - desenvolvimento e capacitação.

Art.  3º  -  Caberá  ao  Estado adotar  políticas  de  incentivo  aos  Municípios  para  a

instalação e o funcionamento de uma unidade municipal de defesa civil para atuar em

parceria  com  o  Estado  e  a  União,  adotando  ações  preventivas  de  preparação,

resposta e reconstrução desenvolvidas em caráter permanente, ao longo do ano.

Art.  4º  -  Caberá  ao  Banco de Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  –  BDMG – a

adoção de linhas de crédito específicas para o cumprimento do disposto no art. 3º.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bruno Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 808/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Corrêa  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 470/2007, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Judiciário a

promover  a  reversão  à  atividade  de  seus  membros  aposentados  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 Administração Pública.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 19/4/2011 solicitando fosse a

proposição baixada em diligência ao Tribunal de Justiça, para que se manifestasse

sobre a medida contida na proposição.  Tendo em vista  o  transcurso do prazo de

suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso

parecer, embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado da diligência.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,
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do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Inicialmente,  cabe-nos  informar  que  a  matéria  tramitou  nesta  Casa  em  duas

situações, na forma do Projeto de Lei nº 2.824/2005 e, mais recentemente, na forma

do Projeto de Lei nº 470/2007. Nessa ocasião, esta Comissão proferiu parecer pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  matéria  objeto  de  análise.

Como não houve alteração no panorama jurídico a sustentar a análise da matéria sob

uma ótica diversa, utilizamo-nos dos argumentos expendidos naquela oportunidade.

A proposição em exame, conforme anuncia sua ementa, pretende autorizar o Poder

Judiciário  a  promover  a  reversão  à  atividade  de  seus  membros  aposentados.  A

autorização será submetida, nos termos do projeto, ao “Órgão Especial do Tribunal”.

A proposição pretende,  ainda,  estabelecer  que  apenas  o  magistrado que se  tiver

aposentado por tempo de serviço ou contribuição possa postular a reversão.

Na forma proposta, o magistrado reverso terá as vantagens e os encargos que tinha

na data da aposentadoria. Ademais, os direitos e os deveres concernentes a toda a

classe lhe serão estendidos, e o Juiz que reingressar na carreira será designado para

qualquer  comarca da entrância  correspondente àquela  em que ele se aposentou.

Uma  vez  concedida  tal  reversão,  o  magistrado  somente  poderá  requerer  sua

aposentadoria após dois anos de exercício contados da data de seu reingresso. Por

fim, o projeto não faz ressalva quanto àqueles que atinjam, antes desse prazo, a

idade limite para permanência na magistratura.

Feito esse breve relato sobre o conteúdo do projeto, passamos à análise da matéria

nos lindes de nossa competência regimental.

A Constituição do Estado, no seu art. 37, dispõe sobre a reversão no caso de serem

cessados os motivos que causaram a aposentadoria por invalidez. A Lei nº 869, de

1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, nos seus arts.

54 a 56, disciplina a reversão apenas no caso de aposentadoria por invalidez.

Da mesma forma,  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  64,  de  2002,  que institui  o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado  de  Minas  Gerais,  disciplina  a  reversão,  tão  somente,  para  o  caso  de
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recuperação da capacidade laborativa pelo servidor aposentado – art. 16.

É importante observar que a Lei Federal nº 8.112, de 1990, alterada pela Medida

Provisória nº  2.225,  de 2001,  prevê o instituto da reversão para os  servidores da

União nos  moldes do  pretendido  pelo  projeto  de  lei  em análise.  Na forma da lei

federal,  a  reversão  é  o  retorno à  atividade de servidor  aposentado  por  invalidez

quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou

no  caso  de  interesse  da  administração.  Nessa  hipótese,  faz-se  necessária  a

solicitação expressa do servidor aposentado. É mister que a aposentadoria tenha sido

voluntária e tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. A estabilidade do

servidor  quando  na  atividade e  a  existência  de  cargo vago  são outros  requisitos

exigidos  na  norma  federal.  É  vedada  a  reversão  do  aposentado  que  já  tenha

completado 70 anos de idade. O servidor que retorna à atividade por interesse da

administração  percebe,  em  substituição  aos  proventos  da  aposentadoria,  a

remuneração  do  cargo  que  voltar  a  exercer,  incluídas  as  vantagens  de  natureza

pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.

Embora seja louvável a proposta em discussão, não se afasta o vício de iniciativa

nela contido, conforme se verifica da leitura do inciso IV do art. 66 da Constituição do

Estado:

“Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta

Constituição:

(...)

IV – do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:

a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara judiciária, a fixação

de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos

serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, observados os parâmetros

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º,

e 32;

b)  a  criação,  transformação  ou  extinção  de  cargo  e  função  públicos  de  sua

Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico único

dos  servidores  civis,  e  a  fixação  da  respectiva  remuneração,  observados  os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts.
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24, §§ 1º e 2º, e 32;

(Alínea  com  a  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Emenda  à  Constituição  nº  63,  de

19/7/2004.)

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações”.

Qualquer alteração organizacional ou administrativa no Poder Judiciário deve ser

iniciada pelo Tribunal de Justiça, inclusive, por razões naturais, a matéria referente ao

reaproveitamento dos seus magistrados. Trata-se de regra que densifica o princípio

constitucional  da  separação  dos  Poderes,  inserto  no  art.  2º  da  Constituição  da

República.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 808/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Cássio Soares – Luiz Henrique – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.089/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 433/2007, proíbe as empresas concessionárias

de serviços de água, energia elétrica ou telefonia, particulares e públicos, de efetuar a

suspensão do fornecimento residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá

outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, o projeto foi encaminhado à

Comissão de Administração Pública, recebendo dela parecer favorável, na forma do

Substitutivo nº 2, apresentado. Vem, agora, a esta Comissão para análise de mérito,

nos termos do art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento, foram anexados à

proposição  os  seguintes  Projetos  de  Lei  nºs  155/2011,  de  autoria  do  Deputado
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Elismar Prado, que veda a inscrição do nome de consumidor de serviço público em

cadastro  de  restrição  ao  crédito;  531/2011,  de  autoria  dos  Deputados  Neilando

Pimenta, Fred Costa e Liza Prado, o qual proíbe a inscrição dos devedores de tarifas

públicas  em cadastros  de  consumidores  inadimplentes;  1.142/2011,  de  autoria  do

Deputado Leonardo Moreira, o qual dispõe sobre a continuidade na prestação dos

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 1.143/2011,

de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  que  dispõe  sobre  a  interrupção  no

abastecimento de água e na coleta de esgoto por falta de pagamento da conta de

consumo;  1.144/2011,  de  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  o  qual  impede  a

inscrição do nome de consumidores nos serviços de proteção ao crédito por dívidas

oriundas da prestação de serviços essenciais; e 1.091/2011, de autoria do Deputado

Alencar  da  Silveira  Junior,  o  qual  dispõe sobre  a  suspensão  do fornecimento  de

energia elétrica e água, prestado pelas concessionárias no Estado de Minas Gerais.

Fundamentação

A proposição em exame visa a proibir que empresas integrantes da administração

indireta do Estado e prestadoras dos serviços de fornecimento de saneamento básico

e energia elétrica efetuem a suspensão dos serviços, por falta de pagamento, nos

finais de semana, nos feriados e nos dias que os antecedem.

A Comissão de Administração Pública analisou as proposições anexadas ao projeto

em  exame.  Concordamos  com  a  análise  realizada  por  aquela  Comissão,  com  a

ressalva que expomos a seguir.

O Substitutivo nº 2, apresentado na Comissão de Administração Pública, acatou

sugestões inscritas no Projeto de Lei nº 1.143/2011, anexado, na forma regimental, à

proposição,  e  fixou  a  suspensão  do  fornecimento  dos  serviços  públicos  de

abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica, após um prazo mínimo

de 75 dias decorridos do não pagamento de uma conta e após um prazo mínimo de

15 dias decorridos do não pagamento de duas contas consecutivas.

Cabe  analisarmos  os  impactos  econômico-financeiros  e  orçamentários  de  tal

sugestão. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - Abradee -

realizou  um  levantamento,  em  2004,  junto  a  14  distribuidoras,  responsáveis  pelo

atendimento de 20% dos consumidores do País, mostrando que a inadimplência, em
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mais de 50% dos casos, é superior a 120 dias. Os dados estão distribuídos na tabela

a seguir, com valores monetários históricos.

Antiguidade da dívida Valor contas não pagas (R$) Participação (%)

1 a 30 dias 140.058.073 26

31 a 60 dias 48.419.333 9

61 a 90 dias 45.509.162 8,5

91 a 120 dias 18.672.899 3,5

Acima de 120 dias 284.528.043 53

Total 537.187.510 100

Fonte: Abradee, 2004.

A partir  do  estudo da tabela,  infere-se  que a  regra  sugerida  na  proposição em

análise  beneficiaria,  na  média,  aproximadamente  17%  dos  consumidores

inadimplentes.  Entretanto,  é  fundamental  que  se  leve  em  consideração,  no  caso

concreto, a teoria econômica referente ao fenômeno do Risco Moral. De acordo com

essa teoria, o Risco Moral se refere a situações em que um lado do mercado não

pode  antecipar  as  ações  do  outro.  Em  nossa  análise,  os  lados  do  mercado  são

representados  pelas  concessionárias  e  pelos  consumidores,  com  a  regulação  do

Estado.

Ao se ampliarem os prazos para a suspensão do fornecimento dos serviços no caso

de inadimplência, incorre-se no risco moral de que a parcela de inadimplentes cuja

dívida não tenha ultrapassado 30 dias receba um incentivo para, deliberadamente,

deixar de quitar  seus débitos junto à concessionária, usufruindo dos novos prazos

mínimos para suspensão dos serviços.

Se  considerarmos  a  tabela  anterior,  isso  representaria  um  risco  de  que

aproximadamente  26% dos  consumidores  inadimplentes  ingressem  nas  faixas  de

antiguidade da dívida que vão de 31 a 90 dias. A concretização dessa hipótese traz

consigo alguns impactos adversos. Em primeiro lugar, a Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -

são, ambas, sociedades de economia mista, cujo sócio majoritário com direito a votos

é, portanto, o Estado de Minas Gerais.  Além disso, as duas empresas têm capital
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aberto, com ações negociadas no mercado de capitais.

Nesse sentido, o aumento da antiguidade média da inadimplência traria impactos

negativos, em primeiro plano, no fluxo de caixa das concessionárias. Tais impactos se

desdobrariam na deterioração dos índices financeiros de ambas as empresas, o que

levaria à desvalorização de suas ações no mercado, influenciando a distribuição de

lucros e dividendos aos acionistas. Como o Estado de Minas Gerais detém a maior

parte das ações com direito a voto nas duas sociedades, ele, portanto, sofreria os

maiores prejuízos, em termos de direitos à distribuição dos lucros e dividendos.

Em segundo lugar, parte expressiva dos lucros e dividendos a que tem direito o

Estado,  na  condição  de  sócio  majoritário  das  referidas  sociedades,  é  contábil  e

efetivamente  retida  nas  empresas,  para  fins  de  investimento  na  expansão  da

infraestrutura, na ampliação da rede de serviços e atendimento e no cumprimento das

metas de políticas  públicas pelas  quais  as empresas são responsáveis,  conforme

estipulado nos instrumentos estaduais de planejamento orçamentário. Dessa forma,

alterações  negativas  nos  valores  de  lucros  e  dividendos  auferidos  pelo  Estado

poderiam  causar  impacto  negativo  no  montante  de  investimentos  públicos  na

expansão da infraestrutura de atendimento e fornecimento dos serviços de energia

elétrica e saneamento básico.

Assim,  visando  a  garantir  que  a  proposição  em  análise  possa  trazer  o  melhor

conjunto  possível  de  impactos  positivos  e  no  intuito  de  evitar  repercussões

potencialmente  adversas  à  coisa  pública  e,  por  consequência,  à  sociedade,

apresentamos as Emendas nº 1 e nº 2 ao Substitutivo nº 2.

A Emenda nº 1 retira da proposição a fixação de prazos para que a concessionária

possa suspender o fornecimento, mas preserva a intenção do autor de não permitir a

referida suspensão nos fins de semana e feriados.

A Emenda nº 2 suprime a possibilidade de o consumidor ficar desobrigado de pagar

seu débito na ocorrência da suspensão do fornecimento nos períodos especificados.

Isto porque a proposição já prevê penalidades pecuniárias e administrativas para a

concessionária que descumprir o disposto na futura lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.089/2011, no 1º



1561
____________________________________________________________________________

turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com as

Emendas nº 1 e nº  2, a seguir  redigidas, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 1º, renumerando-se os demais artigos.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Ficam as concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e

energia  elétrica  pertencentes  à  administração  indireta  do  Estado  proibidas  de

suspender  o  fornecimento  de  seus  serviços  nas  sextas-feiras,  nos  sábados,  nos

domingos, nos feriados e no último dia útil anterior a feriado, por falta de pagamento

das respectivas contas.”

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo

Perrella - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.234/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.740/2008,  torna obrigatória a instalação de

bebedouros de água potável nas danceterias e casas noturnas do Estado de Minas

Gerais.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que opinou pela sua

rejeição

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer nos ternos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  tem  por  escopo  tornar  obrigatória  a  instalação  de

bebedouros de água potável nas danceterias e casas noturnas do Estado.
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Consoante  o  autor,  a  medida  procede  pelo  fato  de  a  água  potável  ser

comercializada  a  preços  absurdos  nesses  estabelecimentos,  comparando-se  aos

valores  cobrados  pelo  chope  ou  pela  cerveja.  Essa  prática  constitui  incentivo  ao

consumo  de  bebidas  alcoólicas,  o  que  agrava  o  processo  de  desidratação  dos

consumidores desses produtos, resultando em lucro de origem questionável para os

empresários do setor.

Relata, ainda, o parlamentar, que a medida proposta já foi implementada em muitos

países da Europa e estimula o consumo de água, preservando a saúde das pessoas.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, a matéria se insere na competência

desta Casa Legislativa, sendo que já se converteu em lei  em vários Municípios e

Estados da Federação.

Atestou ainda essa Comissão, que a Constituição da República, em seu art. 24, ao

dispor  sobre  a  competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do

Distrito Federal, inseriu a produção e o consumo, abrangendo a responsabilidade por

dano ao consumidor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Lei Federal n°

8.078, de 11/9/90, em seu art. 4°, ao estipular a P olítica Nacional das 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 Comissão de Saúde , por sua vez, declarou em seu parecer que o uso de drogas

lícitas, como o tabaco e o álcool, e ilícitas é um grande problema de saúde pública em

todo o mundo. O consumo dessas substâncias, além de provocar vários distúrbios no

organismo dos usuários, tem relação direta e indireta com uma série de agravos à

saúde, tais como acidentes de trânsito, agressões, depressões clínicas e distúrbios

de conduta.

Após discorrer  sobre  o  consumo de bebida  alcoólicas no País  e seu crescente

aumento,  essa Comissão afirmou que seus  custos  são  elevados  para  o  Sistema

Único de Saúde - SUS -, e que, diante da complexidade do problema, as políticas

públicas  para  seu  enfrentamento  devem  abranger  não  só  estratégias  relativas  à

saúde, mas também à segurança e à educação.

Com  relação  ao  projeto  em  pauta,  a  referida  Comissão  declarou  que  a
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disponibilidade  de  bebedouros  em  danceterias  e  casas  noturnas  não  significa  o

efetivo  consumo  de  água  pelos  frequentadores,  e  que  esses  estabelecimentos

disponibilizam água para venda. Ademais, obrigar danceterias e casas noturnas a

instalarem  bebedouros  seria  interferir  na  atividade  econômica  desses

estabelecimentos,  que  possuem  a  livre  iniciativa,  que  consiste  na  liberdade  de

explorar atividade econômica do modo que lhes for conveniente.

Por essas razões, a Comissão de Saúde opinou pela rejeição do projeto.

Fazemos coro com o parecer da Comissão de Saúde e entendemos que o projeto

não pode prosperar  nesta  Casa,  porquanto fere o princípio constitucional  da  livre

iniciativa,  não cabendo ao Estado interferir  nas atividades econômicas exploradas

pelo particular do modo que lhe convier, respeitados os parâmetros legais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.234/2011.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -

Gustavo Perrella - João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.302/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de lei  em tela,  de autoria  do  Deputado Juninho Araújo,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.566/2010, “dispõe sobre a reserva de espaço

destinado  a  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  em  eventos  de

entretenimento realizados no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi a proposta distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  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 em análise  pretende que as pessoas portadoras de  necessidades

especiais que dependam do uso de cadeiras de rodas para locomover-se tenham

melhores condições de  acesso e  de permanência  nos eventos de entretenimento
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realizados no Estado.

Pode-se observar a preocupação do autor da proposta em instituir  medidas que

exteriorizem o princípio da igualdade entre as pessoas, consagrado pela Constituição

brasileira e adotado pela administração pública por meio das denominadas “ações

afirmativas”.

A Carta  da  República,  no  art.  227,  §  2º,  e  no  art.  244,  procura  garantir  aos

portadores  de  deficiência  facilidade  no  acesso  aos  espaços  públicos  e  privados,

conforme cogita o projeto em apreço.

Não se  pode perder  de  vista  o estabelecido  na  Lei  nº  7.853,  de 24/10/89,  que

dispõe  sobre  o  apoio  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  prevê,  de  maneira

genérica, a obrigação do poder público de assegurar-lhes condições mínimas para

que possam exercer os seus direitos básicos.

A questão  relativa  ao  acesso  e  à  permanência  do  portador  de  deficiência  em

espaços específicos, entretanto, veio a ser tratada efetivamente pelo disposto no art.

12 da Lei nº 10.098, de 19/12/2000, o qual se transcreve a seguir:

“Art. 12 – Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar

deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e

de  lugares  específicos  para  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual,  inclusive

acompanhante,  de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de

acesso, circulação e comunicação”.

Esta  Casa  Legislativa  teve  oportunidade  de  dispor  sobre  a  matéria  quando  da

tramitação do projeto de lei que se converteu na Lei nº 17.785, de 23/9/ 2008, em cujo

art. 5º também está previsto que, “nos espetáculos, conferências e festas populares

realizados em praças, parques e nos demais espaços de uso público, será reservado

espaço para pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção”.

.Vê-se que a proposta em análise não traz uma das principais características da lei,

que consiste exatamente no seu conteúdo inovador. Essa é a razão de opinarmos

desfavoravelmente à tramitação da proposta nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1302/2011.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.374/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.374/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.170/2007,  “dispõe  sobre  a

implantação do teste vocacional para os alunos do ensino médio da rede pública do

Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  para

receber parecer.

A requerimento do relator, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado

de Educação, a fim de esta se manifestasse sobre a matéria.

À vista do transcurso do prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem o

cumprimento  da  diligência,  passamos  a  emitir  o  parecer  sobre  a  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que a proposição em tela resulta do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 1.170/2007, o qual, por seu turno, foi anexado ao Projeto de Lei nº 76/2007,

dada  a  semelhança de conteúdo.  Este  último,  por  sua  vez,  acabou  aprovado na

legislatura  passada  e  converteu-se  na  Lei  nº  17.008/2007,  que  dispõe  sobre  a

orientação profissional aos alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas

do Sistema Estadual de Educação.

Segundo  tal  diploma  normativo,  as  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do

Sistema  Estadual  de  Educação  prestarão  orientação  profissional  aos  alunos  dos

cursos  regulares  e  de  educação  de  jovens  e  adultos  do  nível  médio  de  ensino,

observado o disposto em regulamentação dos órgãos competentes.

Ainda  segundo  a  referida  legislação,  a  orientação  profissional  terá  caráter
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extracurricular,  sendo  facultativa  a  participação  dos  alunos,  e  deverá  utilizar  a

associação  de  técnicas  e  instrumentais  que  identifiquem  valores,  interesses  e

habilidades do aluno e que o instruam sobre a dinâmica do mercado de trabalho e

sobre as possibilidades de formação e qualificação profissional.

Portanto,  a medida legislativa objetivada pela proposição em exame já se acha

consignada em lei estadual, de modo que não há inovação no ordenamento jurídico

vigente. Ora, a capacidade de inovação na ordem jurídica constitui-se em um traço

imprescindível  de  todo  ato  legislativo.  À  sua  falta,  tem-se  a  antijuridicidade  da

proposição legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.374/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Luiz Henrique – André Quintão – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.530/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 1.530/2011, “dispõe

sobre o serviço de disque denúncia contra a homofobia no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  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.

A relatora apresentou requerimento na reunião do dia 4/8/2011, solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para que estas se manifestassem

sobre a medida contida na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.
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301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A  proposição  tem  por  escopo  instituir  serviço  de  disque-denúncia  contra  a

homofobia  no  Estado  de  Minas  Gerais.  O  art.  2º  autoriza  o  Estado  a  celebrar

convênios  com  os  Municípios,  visando  à  instituição  de  uma  política  conjunta  de

apuração  de  denúncias  formuladas  e  ao  encaminhamento  destas  aos  órgãos

fiscalizadores competentes. Por sua vez, o art. 3º estabelece a obrigação de o Estado

dar ampla divulgação ao serviço para contato direto da população com a Secretaria

de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Na sequência, o projeto autoriza o Poder

Executivo  a  abrir  crédito  suplementar  e  utilizar  recursos  provenientes  de

arrecadações  oriundas  de  receita  da  Secretaria  de  Estado  de  Justiça  e  Direitos

Humanos, bem como de outras fontes, para o custeio e o financiamento do programa.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios

insanáveis  de  natureza  jurídico-constitucional  e  legal,  que  passaremos,  agora,  a

analisar.

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir programa administrativo, iniciativa

que  configura  atribuição  típica  do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos

de  lei  tratando  de  temas  dessa  natureza  constitui  iniciativa  inadequada,  porque

inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída

em sua competência constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
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nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Importa  salientar  que  o  Poder  Legislativo  pode  e  deve  atuar  na  discussão  das

políticas  públicas a serem implantadas em nosso Estado.  Esse tipo de legislação

estabelece  a  estrutura  do  arcabouço  jurídico  sobre  o  tema,  instituindo  objetivos,

diretrizes  e  estratégias  amplas  de  implementação.  Todavia,  em  se  tratando  de

programas,  com recortes  mais  pontuais  e  específicos,  o  momento  jurídico-político

próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se

quando da apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião

em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e projetos

poderão ser apresentadas pelos Deputados Estaduais. Esse é o momento para que

sejam  criados  ou  ampliados  programas  por  via  da  iniciativa  legislativa,  sem

sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas,

de efeito inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem implementadas,

por falta de recursos.

Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000,

no seu art.  15,  é taxativa  ao considerar  não autorizadas,  irregulares e lesivas ao

patrimônio  público  a  geração  de  despesa  ou  a  assunção  de  obrigação  que  não

atendam  às  exigências  estabelecidas  no  art.  16  da  mesma lei,  que  prevê que a

criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete

aumento  de  despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto

financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto

nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão,  também,  ser  acompanhados  de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em tempo, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei orçamentária, ela

contraria,  ainda,  o  art.  161,  I,  da  Constituição  do  Estado,  que  veda  o  início  de

programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
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O art.  3º,  ao  atribuir  tarefas  para  os  órgãos  competentes  do  Poder  Executivo,

conferindo a coordenação do disque-denúncia à Secretaria de Estado de Justiça e

Direitos  Humanos,  interfere  na  independência  desse  Poder  e  invade  a  sua

competência  discricionária  para  organizar-se  com vistas  ao  cumprimento  de  suas

finalidades  constitucionais  e  ao  desempenho  das  atribuições  que  lhe  foram

constitucionalmente atribuídas. Desse modo, vê-se claramente desacatado o princípio

constitucional da separação de Poderes, inscrito no art. 2º da Carta Magna.

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não

encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor, para a sua aprovação nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.530/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.546/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.047/2009,  cria  o  Programa  de

Conservação Racional da Água nas Edificações – Purae.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável 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

Ao propor a criação do Purae,  o projeto em comento define conservação e uso



1570
____________________________________________________________________________

racional da água, desperdício quantitativo, utilização de fontes alternativas e águas

servidas. Determina, ainda, que as disposições da lei serão respeitadas quando da

elaboração e aprovação dos projetos de construção de edificações destinadas ao uso

residencial ou comercial, ainda que se trate de habitação de interesse social. Além

disso,  a  proposição  enumera  os  aparelhos  e  dispositivos  a  serem  utilizados  nas

ações  de  conservação  e  usos  racionais  da  água:  bacias  sanitárias  de  volume

reduzido, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga e torneiras dotadas de

arejadores.

No que diz respeito à água das chuvas, o projeto determina que ela será captada

na cobertura das edificações e enviada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada

em atividades que não requerem o uso de água tratada, tais como rega de jardins e

hortas; lavagem de roupa;  lavagem de veículos;  e lavagem de vidros,  calçadas e

pisos. Determina procedimentos voltados para o combate ao desperdício de água,

mediante  campanhas  educativas,  palestras  e  abordagem  do  tema  nos

estabelecimentos de ensino integrantes da rede pública e estadual. No caso de não

cumprimento das disposições legais,  o projeto prevê a negativa de concessão do

alvará de construção como consequência jurídica.

Não obstante a preocupação do autor com o uso racional da água nas edificações,

o  projeto  trata  de  assunto  de  interesse local,  que  é  tradicionalmente  definido  na

doutrina como o interesse predominante do Município sobre o eventual interesse do

Estado ou da União. As atribuições básicas dos entes locais estão elencadas no art.

30 da Constituição da República, as quais foram reproduzidas no art. 170 da Carta

mineira, e constituem manifestação inequívoca da autonomia municipal. Assim, nos

termos do art. 30, I, da Constituição Federal, “compete aos Municípios legislar sobre

assuntos de interesse local”. Essa expressão tem sentido amplo e abrange todas as

atividades  que  dizem  respeito  direta  e  imediatamente  à  vida  da  coletividade

municipal,  tais  como  transporte  coletivo  urbano;  organização  de  cemitérios  e

matadouros;  uso  e  parcelamento  do  solo;  posturas  municipais;  locais  de

estacionamento;  horário  de  funcionamento  do  comercial  local;  e  a  criação  de

programas e campanhas relacionadas com o interesse dos munícipes.

A nosso ver, as normas atinentes à conservação e ao uso racional da água nas
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edificações, bem como à concessão de alvará de funcionamento ou de construção,

encartam-se  na  fórmula  constitucional  do  interesse  local,  cabendo  ao  Município

dispor sobre a matéria, seja por meio de lei aprovada pela Câmara de Vereadores,

seja mediante decreto editado pelo Prefeito Municipal. Se se tratar efetivamente de

programa ou  de  campanha  educativa,  o  instrumento  mais  adequado  para  a  sua

implementação é o decreto  do  Chefe do Poder  Executivo,  em razão da natureza

administrativa do programa. Ainda que algumas disposições do projeto não tenham,

necessariamente, a natureza de programa de ação governamental, o assunto nele

tratado está mais próximo do interesse local que do interesse regional, o que realça a

competência do Município para o disciplinamento da matéria e, consequentemente,

exclui a competência do Estado.

Para demonstrar a conexão estreita da matéria com o interesse municipal, saliente-

se  que  vários  Municípios  instituíram  normas  sobre  a  conservação  da  água  nas

construções. A título de exemplificação, mencionem-se as seguintes: Lei nº 10.785,

de 2003, do Município de Curitiba, a qual institui o Programa de Conservação e Uso

Racional da Água das Edificações – Purae; Lei nº 14.018, de 2005, do Município de

São Paulo, a qual institui o programa municipal de conservação e uso racional da

água  em  edificações  e  dá  outras  providências;  e  a  Lei  nº  10.506,  de  2008,  do

Município de Porto Alegre, a qual institui o Programa de Conservação, Uso Racional e

Reaproveitamento  das  Águas.  Na Câmara Municipal  do  Rio  de  Janeiro  tramita  o

Projeto de Lei nº 166, de 2009, que trata de matéria análoga. A pluralidade de normas

municipais atinentes à conservação da água é forte indício de que o assunto, embora

tenha repercussão no meio ambiente,  que é de competência comum de todos os

entes federados, tem a ver com a atuação do poder público municipal.

Diga-se de passagem que o projeto em análise inspirou-se basicamente na citada

lei  curitibana,  Lei  municipal  nº  10.785,  de  2003,  uma  vez  que  reproduziu,

essencialmente, suas disposições.

Dessa forma, entendemos que a proposição não se coaduna com o ordenamento

constitucional em vigor, por invadir a esfera de competência do Município, criando

programas voltados especificamente para a comunidade local, e afrontar o princípio

constitucional da autonomia municipal.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.546/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique

- André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.753/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº

19.407,  de  30  de  dezembro  de 2010,  que  autoriza  o  Estado de Minas  Gerais  a

liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com seus credores,

e dá outras providências”.

Em  análise  preliminar  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela objetiva acrescentar o art. 4°-A e suprimir o parágrafo único

do art.  4° da Lei n° 19.407, de 2010. Tal lei  autor iza o Estado de Minas Gerais a

liquidar débitos de precatórios judiciais mediante acordos diretos com seus credores,

nos  termos  do  art.  97  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição da República, entre outras providências. No parágrafo único de seu art.

4°, a lei dispõe que “a compensação do crédito prin cipal não abrangerá o valor dos

honorários  sucumbenciais  constantes no precatório,  devidos ao  advogado,  nem o

crédito dos honorários contratuais quando destacados do montante da condenação

por decisão judicial”. Trata-se de norma que visa a resguardar direitos dos advogados

previstos  na  Lei  Federal  n° 8.906,  DE  1994,  que  dis põe  sobre  o  Estatuto  da

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Não obstante, o autor da proposição entende que o dispositivo parece restringir o

mandamento às modalidades constitucionais de compensação referidas no “caput” do



1573
____________________________________________________________________________

art.  4°.  Tais  modalidades  correspondem  à  compensaçã o  que  pode  ocorrer  no

momento da expedição do precatório, nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição

da República,  e  a  compensação que ocorre  quando do pagamento  aos  credores

vencedores  dos  leilões  de  que  trata  o  §  9º  do  art.  97  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT - também da Constituição da República. Com tais

restrições,  conforme  o  autor,  o  dispositivo  contraria  o  princípio  constitucional  da

igualdade. Assim, propõe a alteração do texto, para tornar claro que a norma deve ser

aplicada  a  qualquer  caso  de  compensação  de  precatórios  judiciais  com  débitos

perante o Estado, isto é, que em qualquer modalidade de compensação de créditos

de precatórios judiciais com débitos líquidos e certos inscritos ou não em dívida ativa,

a  compensação  do  crédito  principal  não  abrangerá  o  valor  dos  honorários

sucumbenciais constantes do precatório,  devidos ao advogado, nem o crédito dos

honorários contratuais quando destacados do montante da condenação por decisão

judicial.

A Comissão de Constituição e Justiça não viu óbices para o prosseguimento da

tramitação da matéria e observou que a Lei Federal nº 8.906, de 1994, que “dispõe

sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)” ampara a

proposição.

Passemos agora ao que cabe à análise desta Comissão.

A Emenda à  Constituição n° 62,  de 2009,  instituiu  u m regime especial  para  os

Estados em mora na quitação de precatórios vencidos, o que foi tratado no art. 97 do

ADCT. Conforme o artigo, um mínimo de 50% dos recursos orçamentários vinculados

à quitação de débitos constantes de precatórios devem ser utilizados para pagamento

de  acordo  com  a  ordem  cronológica  de  apresentação.  O  percentual  restante,

entretanto,  poderia  ser  aplicado  de  três  outras  formas,  de  acordo  com  a  opção

adotada pelo Poder Executivo da entidade devedora: pagamento de precatórios por

leilão;  e/ou por  ordem crescente de valor;  ou por acordo direto com os credores,

todas previstas nos incisos I a III do §8° do refer ido artigo.

Em  Minas  Gerais,  a  Lei  n° 19.407,  de  2010,  que  o  pr ojeto  em  tela  pretende

modificar, autorizou o Estado a liquidar os débitos por meio da última modalidade - o

acordo  direto  com  os  credores.  Na  regulamentação  da  lei  feita  pelo  Decreto  no
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45.564, de 2011, percebe-se que a interpretação quanto à aplicação da norma relativa

a exclusão dos honorários advocatícios da compensação é exatamente contrária à

interpretação do autor da proposição em análise.

O art.  3° do  decreto  isenta  da  aplicação da norma j ustamente  as  modalidades

constitucionais  de  compensação  referidas  no  “caput”  do  art.  4°,  quais  sejam,  a

compensação que pode ocorrer no momento da expedição do precatório, nos termos

do §  9º  do  art.  100 da  Constituição da República,  e  a compensação  que ocorre

quando do pagamento aos credores vencedores dos leilões de que trata o § 9º do art.

97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição da

República.  Assim,  conforme o  art.  3° do  decreto,  a  norma se  aplica  apenas  nas

compensações  realizadas  nos  acordos  diretos  autorizados  pelo  art.  1º  da  Lei  nº

19.407,  de  2010,  e conforme previsto no art.  11  da  Lei  nº  14.699,  de 2003,  que

disciplina a compensação de créditos inscritos em dívida ativa.

Deste modo, percebe-se que de fato paira incerteza jurídica sobre a aplicabilidade

da  norma.  Assim,  é  corroborada  a  tese  do  autor  de  que  a  norma  se  encontra

restringida, sendo necessária a sua alteração. Não obstante, há ainda outra questão

em  relação  à  aplicabilidade.  A alteração proposta  pelo  autor  traz a  exclusão dos

honorários advocatícios para qualquer modalidade de compensação de créditos de

precatórios judiciais com débitos líquidos e certos inscritos ou não em dívida ativa.

Ora, o diploma legal que se pretende alterar, isto é, a Lei n° 19.407, de 2010, permite

a compensação do precatório apenas com débito líquido e certo inscrito em dívida

ativa, sendo omisso em relação aos não inscritos. Já o art. 11 da Lei nº 14.699, de

2003, o qual poderia receber a inserção do dispositivo em questão, também disciplina

apenas a compensação de créditos inscritos em dívida ativa. Assim, a inserção do

dispositivo na Lei n° 19.407, de 2010, como objetiv a o projeto, ou a inserção no outro

diploma aqui referido, parecem não ser ainda a solução ótima para o tema, havendo

necessidade de posterior consolidação de todos esses diplomas legais para melhor

compreensão  das  normas  e  aprimoramento  da  técnica  legislativa.  É  pertinente

lembrar  que  nas  modalidades  constitucionais  de  compensação  no  momento  da

expedição de precatórios e nos leilões, os créditos compensáveis podem ser ou não

inscritos em dívida ativa.
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Quanto ao impacto financeiro da proposição, entendemos que o projeto não gera

nova despesa para o Estado.

Conclusão

Diante  no  exposto  somos  pela  aprovação,  no  1° turno ,  do  Projeto  de  Lei  n°

1.753/2011, na forma proposta.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n.º 4.338/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade de

as instituições comerciais,  financeiras,  bancárias,  agências  de crédito ou similares

fornecerem por  escrito  o motivo  de  indeferimento  de crédito ao consumidor  e  dá

outras providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n.º 1, que

apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto na forma desse substitutivo.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras, bancárias

ou  similares  fornecerem,  por  escrito,  o  motivo  de  indeferimento  do  crédito  ao

consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à normal tramitação

da  matéria.  Evidenciou  que  a  decisão  de  conceder  ou  restringir  o  crédito  é  da

instituição  financeira  ou  similar,  caracterizando  a  hipossuficiência  do  consumidor

nessa relação. Todavia, para tornar mais abrangente o projeto, sugeriu o Substitutivo
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n.º 1, de sua autoria.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte enfatizou que o projeto

atende  ao  princípio  da  transparência,  uma  vez  que  é  obrigação  do  fornecedor

informar  ao  consumidor  tudo  o  que  pode  advir  da  proposta  de  empréstimo  ou

financiamento  produzida;  ao  princípio  da  boa-fé,  uma  vez  que  faz  parte  dessa

relação, para manutenção do equilíbrio entre as partes, a explicitação da negativa de

crédito, nos termos da Política Nacional das Relações de Consumo; e ao princípio da

identificação  da  publicidade,  uma  vez  que  a  análise  de  crédito  converte  uma

possibilidade de empréstimo ou financiamento  em uma negativa  de  crédito,  nada

mais justo do que se informar ao consumidor, por meio de informações necessárias e

suficientes, o motivo dessa negativa. Acrescentou que o descumprimento do disposto

no projeto  sujeita  o infrator  às  penas previstas  no CDC, especificamente  aquelas

previstas nos arts. 56 a 59, que tratam das sanções administrativas cabíveis.

No âmbito de competência desta Comissão, constatamos que o projeto não gera

despesas  para  os  cofres  públicos,  uma  vez  que  os  custos  do  fornecimento  da

informação de indeferimento de crédito ao consumidor não atingem a administração

pública estadual, razão pela qual o projeto não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Adicionalmente, os custos da medida não são significativos para essas instituições,

tendo em vista os elevados lucros anuais que elas auferem.

Assim  sendo,  a  medida  visa  propiciar  bem-estar  aos  clientes,  em  especial  em

relação ao princípio da transparência, com comunicação de forma sabida, límpida,

clara e indubitável nesse tipo de relação consumerista. Esta Comissão entende que

as  medidas  propostas  pela  proposição  em  tela  são  carregadas  de  relevante

significado social e, por essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n.º

1.805/2011,  na  forma  do  Substitutivo  n.º  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Ulysses Gomes - João Vítor Xavier - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.837/2011

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 n° 1.023/2007, cr ia o Fundo Estadual de Crédito

Educativo - Fece - e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  21/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  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° 1.890/2011, do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - Proefe.

Compete agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Nos termos do projeto, o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece - destina-se

ao  financiamento  de  curso  universitário  de  graduação  ou  de  curso  técnico

profissionalizante ministrados por instituições de ensino situadas no Estado.

Para  fazer  jus  ao  financiamento,  o  candidato  a  beneficiário  deverá  comprovar

insuficiência  de  recursos  próprios  ou  familiares  para  o  custeio  das  despesas

escolares, ter  bom desempenho acadêmico e não possuir  título de graduação em

outro curso universitário.

Antes de analisarmos o conteúdo da proposição, contudo, é necessário destacar

que proposição similar tramitou nesta Casa na legislatura anterior (Projeto de Lei n°

1.023/2007),  tendo  esta  Comissão  concluído  por  sua  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Como  não  houve  mudança  no  ordenamento

jurídico  que  possibilitasse  uma  nova  interpretação  da  matéria,  ratificamos  esse

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 1.023/2007:

“A  Constituição  do  Estado  estabelece,  no  seu  art.  159,  II,  que  cabe  à  lei
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complementar  estabelecer  as  condições  para  a  instituição  e  o  funcionamento  de

fundo. À época em que estava em vigor a Lei Complementar nº 27, de 1993, com as

modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 36, de 1995, a qual dispunha

sobre a instituição,  a gestão e a extinção de fundo,  o  projeto  de lei  em tela não

apresentava vício jurídico, razão pela qual foi considerado lícito por esta Comissão.

No entanto, a situação mudou. Hoje, a instituição de fundos de qualquer natureza,

no âmbito do Estado, deve-se fazer em estreita conformidade com os ditames da Lei

Complementar n° 91, de 2006, instituidora das regra s gerais sobre a instituição, a

gestão e a extinção dessas unidades contábeis. Segundo o referido ordenamento, a

criação de fundo depende da comprovação de sua viabilidade técnico-econômica.

Impõe-se que as fontes de recursos indicadas para prover o fundo sejam factíveis e

capazes de assegurar o cumprimento de suas finalidades. A propósito, transcrevem-

se os arts.  2º e 3º da mencionada lei  complementar, que estabelecem a moldura

normativa necessária ao exame da matéria.

‘Art.  2º - O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado por lei,  sem

personalidade jurídica, dotado de individualização contábil e constituído pela afetação

de patrimônio e do produto de receitas à realização de determinados objetivos ou

serviços.

Parágrafo único - O projeto de lei referente à criação de fundo será acompanhado

de justificativa do seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica

e financeira.

Art. 3º - Os fundos desempenharão predominantemente as seguintes funções:

I  -  programática,  destinada  à  execução  de  programa  especial  de  trabalho  da

administração pública estadual;

II -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;

III - 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;

IV - de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de determinadas
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operações ou projetos de interesse do Estado.’

O  incentivo  à  educação  é  atividade  habitual  do  Estado,  a  ser  custeada  com

recursos  do  seu  orçamento.  Não  se  trata  de  programa  novo,  com  objetivos

determinados.

Por outro lado, o fundo pretendido não se presta a viabilizar transferência legal,

financiamento  ou  garantia.  Falta  o  enquadramento  da  proposta  nas  hipóteses  do

citado art. 3º.

Não  é  razoável,  ademais,  a  criação  de um fundo especial  cuja composição de

recursos é meramente hipotética. É válido lembrar que o princípio da razoabilidade,

expressamente previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13, além de nortear as

atividades da administração pública, é aplicável ao Poder Legislativo.

Nesse  sentido,  a  execução  orçamentária  dos  fundos  estaduais  já  existentes

apresenta  problema  que  conduz  à  sua  ineficácia.  Apesar  de  os  fundos  estarem

excluídos do princípio da unidade orçamentária,  em Minas Gerais os recursos por

eles  arrecadados são alocados no Caixa Único do  Estado,  conforme determina o

Decreto n° 39.874, de 1998. Assim, mesmo os recurso s vinculados estão sujeitos à

discricionariedade do governo estadual, o que significa, na prática, que a existência

de recursos orçamentários não implica, necessariamente, a sua execução. Há fundos

que, apesar de possuírem grande volume de recursos orçamentários, não dispõem

de recursos financeiros e são inviáveis.

Justamente  em  decorrência  da  preocupação  com  a  não  viabilidade  técnico-

econômica dos fundos, o Congresso adotou, no processo de elaboração legislativa, o

princípio da exceção para a criação de fundos. Essa norma interna da Comissão de

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados recusa a criação de fundo que seja

provido unicamente com recursos orçamentários, por ser inadequado orçamentária e

financeiramente, salvo se o fundo a ser criado tiver relevante interesse econômico ou

social e suas atribuições não puderem ser realizadas pela estrutura departamental da

administração pública.

Ademais,  a  referida  Lei  Complementar  n° 91,  de  2006 ,  exige  que  a  norma

instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo coordenador, que são órgãos

pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Por conta disso, a proposição passa a
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ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, de modo que a proposta em

tela, com efeito, fere, ainda, as regras do art. 66, III, ‘e’, da Constituição do Estado,

que reserva ao Governador a iniciativa da apresentação de projeto de lei que trate da

organização do Poder Executivo”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve se manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.890/2011,  de  autoria  do

Deputado Alencar da Silveira Jr., anexado à proposição. Sendo assim, informamos

que os mesmos argumentos e impedimentos acima expendidos são aplicáveis ao

projeto de lei mencionado.

Conclusão

Em  face  dos  argumentos  apresentados,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.837/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.944/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  projeto  de  lei  em  tela  “acrescenta

dispositivo à Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 20 06, que cria o Fundo de Incentivo

ao Desenvolvimento - Findes”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 acrescentar o inciso IV ao art. 6º da Lei n°

15.981, de 2006, que cria  o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes. O

referido artigo determina as condições gerais a serem observadas pelos programas

mantidos com o Findes, dentre as quais a exigência de contrapartida de recursos do

beneficiário de, pelo menos, 10% do investimento fixo previsto para o projeto, reajuste
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do saldo devedor e pagamento de juros, além da obrigatoriedade de garantias reais

ou  fidejussórias.  O  projeto  inclui  a  necessidade  de  “comprovação,  pela  empresa

beneficiária,  da adoção de medidas de incentivo ao acesso de trabalhadores sem

experiência formal ao mercado de trabalho”.

De acordo com o autor, os jovens e os recém-formados têm dificuldade de inserir-se

no  mercado  de  trabalho  porque  não  conseguem  comprovar  a  experiência

normalmente exigida. Assim, o projeto tem por objetivo estimular a oferta de emprego

para esses profissionais.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não

há impedimento  legal  ou constitucional  à medida  proposta,  tampouco há vício  de

iniciativa. Ressaltou que a Lei Complementar nº 91, de 2006, que “dispõe sobre a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais”, determina que a lei de instituição

de fundos estabeleça “a forma de operação, incluindo os requisitos para a concessão

de financiamentos ou para a liberação de recursos”. A Comissão ainda observou que,

segundo o art. 6º da Constituição Federal, o trabalho é um direito social.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário,  o projeto não cria  despesa para o

Estado.  Contudo,  devem-se  considerar  os  aspectos  relacionados  ao  mérito  do

projeto.

O Findes tem o objetivo de dar suporte a programas de financiamento a projetos de

implantação e de expansão de indústrias e de empresas do setor de serviços no

Estado.  Assim,  o  fundo  visa  ao  fortalecimento  da  economia  mineira,  e,

consequentemente, à geração de empregos e aumente a arrecadação de impostos.

Para que a empresa obtenha financiamento com recursos do Findes, seu projeto é

analisado  detalhadamente  nos  aspectos  técnicos,  econômicos,  mercadológicos,

financeiros, jurídicos e cadastrais. A avaliação é feita pelo Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG - e pelo Conselho Integrado de Desenvolvimento - Coind. O

número de empregos  gerados  pelo  projeto  é  um fator  importante  considerado no

exame.

Tendo em vista todo o trâmite por que passa um projeto antes da aprovação do

financiamento,  julgamos  desnecessário  acrescentar  a comprovação da adoção de

medidas de incentivo ao acesso de trabalhadores sem experiência formal ao mercado
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de trabalho, como requisito para a obtenção de financiamento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.944/2011.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.993/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei nº 1.993/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.335/2009, determina o uso de anteparos

nos caixas das agências de estabelecimentos bancários no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/6/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  exame determina que os caixas  das  agências  bancárias  deverão

dispor  de  um anteparo de acrílico ou  divisória  similar  que permita  privacidade às

operações financeiras efetuadas pelos clientes no ambiente comum da agência.

É  preciso  dizer  que  a  medida  legislativa  que  se  pretende  instituir  já  se  acha

consignada  em  norma  legal.  Com  efeito,  a  Lei  nº  12.971,  de  1998,  que  torna

obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de

serviços das instituições bancárias e financeiras, estabelece, em seu art. 2º, que, sem

prejuízo  de  outros  equipamentos,  cada  unidade  de  atendimento  das  instituições

bancárias e financeiras deverá dispor, entre outros dispositivos, de cabines individuais

nos caixas de atendimento ao público (inciso VI) e divisórias, biombos ou estruturas

similares, nos locais em que haja movimentação de dinheiro (inciso VII).

Frise-se que os referidos incisos VI e VII foram acrescentados à Lei nº 12.971 pela

Lei nº 19.433, de 11/1/2011. Vale transcrever, a propósito, passagem constante do
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parecer  exarado pela Comissão de Segurança Pública por  ocasião da análise do

projeto que originou a Lei nº 19.433.

“O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo conferir  segurança e proteção ao

usuário do sistema bancário, já que obriga à adoção, pela rede bancária, de cabines

individuais  no espaço físico dos caixas de atendimento.  As agências e postos  de

serviço bancários passarão a dispor de espaços individualizados e protegidos junto

dos  caixas  de  atendimento  convencional.  Deve-se  assegurar  o  isolamento  do

cidadão, que poderá ser atendido no caixa sem ser visto por outras pessoas.

Conforme salientado por  esta  Comissão  no parecer  para  o  1º  turno,  a  matéria

possui relevância indiscutível, já que incide sobre a segurança do consumidor que

realiza transações bancárias e, por vezes, é alvo da ação seletiva de criminosos que

adentram a instituição financeira com o intuito deliberado de delinquir. Nesses casos,

o  valor  retirado  pelo  cidadão  é  critério  de  seleção.  Assegurar,  como pretende  a

proposição, que as transações bancárias ocorram em espaço físico indevassável é,

portanto, medida de segurança para a sociedade e respeito ao consumidor.

Cumpre, portanto, manter a posição exarada por esta Comissão no 1º turno, em

seus exatos termos. Cabe, não obstante, uma alteração de pequena monta no texto

do vencido, a fim de consolidar o escopo da proposição. É que a referência a ‘cabines

individuais nos caixas’ não alberga todas as possibilidades, o que torna necessária a

introdução de emenda adicionando a obrigação de se garantir  também divisórias,

biombos ou estruturas similares nos locais em que haja movimentação de dinheiro

nos  bancos.  Com  tal  acréscimo  atende-se  de  maneira  mais  abrangente  os  fins

almejados pelo projeto de lei em tela.”

Isso posto,  resulta claro que falta ao projeto em análise a nota de inovação no

ordenamento jurídico vigente, requisito essencial a todo ato legal,  tomado este em

seu sentido material. Com efeito, toda lei há de ostentar os atributos da generalidade,

abstração,  imperatividade  e inovação.  A ausência  de conteúdo inovador  enseja  a

antijuridicidade  da  proposição,  porquanto  seria  despropositado  acionar  o  aparato

legislativo para produzir norma jurídica já existente.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade
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do Projeto de Lei nº 1.993/2011.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.291/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 88/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Tiago o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/8/2011 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

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.291/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município  de  São  Tiago  o  imóvel  constituído  pela  área  de  2.400m²,  situado  na

Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 496, Centro, nesse Município, e registrado

sob o nº 18.798, a fls.  221 do Livro 3-AC, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Bom Sucesso.

A transferência de domínio de patrimônio público somente pode ser efetivada com

autorização do Poder Legislativo, por exigência do art. 18 da Constituição mineira.

Ademais,  a  Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  que regulamenta  o art.  37,  XXI,  da

Constituição Federal e institui  normas para licitações e contratos da administração

pública, no art.  17, impõe, além da referida autorização, a existência de interesse

público  devidamente  justificado,  o  que  se  encontra  plenamente  atendido  com  a

utilização a ser dada ao imóvel pelo Município de São Tiago.

Nesse ponto,  é importante observar que o parágrafo único do art.  1º do projeto

destina o imóvel à construção de prédios para o funcionamento das atividades da

Farmácia de Minas e da Secretaria Municipal de Saúde, o que beneficiará todos os

moradores do Município, especialmente o segmento mais carente.



1585
____________________________________________________________________________

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art.  2º da proposição

estabelece que o imóvel 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.

Embora  não  haja  óbice  para  a  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise,

apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  dá  nova  redação  ao

parágrafo único do art. 1º, com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.291/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O imóvel descrito no 'caput' será destinado a abrigar instalações

da Secretaria Municipal de Saúde e do programa Rede Farmácia de Minas.”.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE – CIPE RIO DOCE

-, EM 26/8/2011

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

Deputado  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  O  Coordenador,

Deputado Carlos Henrique, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120 do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é subscrita

pelos membros da Comissão presentes. O Coordenador informa que a reunião se

destina  à  realização  de  palestras,  seguidas  de  debates,  ministradas  por

representantes das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, da Funasa, do IEF e da Emater-MG,

sobre  os  seguintes  temas:  saneamento  ambiental  na  Bacia  do  Rio  Doce;

Deliberações  Normativas  do  Copam  nºs  96/2006  e  128/2008,  que  convocam  os

Municípios para o licenciamento ambiental de sistemas de tratamento de esgotos;

programas  de  saneamento  básico  municipal  dos  governos  federal  e  estadual;

ampliação das áreas de vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas na

Bacia  do  Rio  Doce;  e  iniciativas  de  preservação  ambiental  da  Emater-MG.  O

Coordenador interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Arnaldo

Edgar Lage, Secretário de Meio Ambiente de Itabira, representando o Sr. João Izael

Querino Coelho,  Prefeito  desse Município; Sebastião Ferreira Leite,  Presidente da

Câmara desse Município;  a  Sra.  Maria  Helena Batista  Murta,  Superintendente da

Regional  de  Regularização  Ambiental  Leste  Mineiro,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; os

Srs. Franklin Otávio Coelho de Mendonça, Chefe do Departamento Operacional Leste

da  Copasa-MG,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-

Presidente dessa empresa; Rodrigo Ribeiro Pignaton, Analista Ambiental do Igam,

representando a Sra.  Cleide Izabel  Pedrosa de Melo,  Diretora-Geral  desse órgão;

Marcondes  Coelho  de  Carvalho,  Coordenador  Técnico  Regional  da  Emater-MG,
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representando o Sr. Maurílio Soares Guimarães, Presidente dessa empresa; Iusifith

Shafith Felipe, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, e José

Eduardo dos Passos Guerra, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo

Antônio, representando o Sr. Élson Vital dos Reis, Presidente desse órgão, os quais

são convidados a tomar assento à mesa.  O Coordenador  faz suas considerações

iniciais e concede a palavra à Deputada Rosângela Reis, coautora 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,  o  Coordenador  agradece a  presença  dos  parlamentares,  convoca os

membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,  a  realizar-se  no  dia

20/9/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Carlos  Henrique,  Coordenador  –  Rosângela  Reis  –  Bonifácio  Mourão  –  Hélio

Gomes.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/9/2011

Às 9h15min, comparecem no Salão Rural do Sindicato dos Produtores Rurais de

Unai os Deputados Almir Paraca e Elismar Prado (substituindo o Deputado Pompílio

Canavez, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir

Paraca, 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 implantação, na região

Noroeste  do  Estado,  de  um  câmpus  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Tania Menezes, Prefeita de Uruânia de Minas, e Dirceia

Morato  Alves  Campos,  Assessora  da  Diretora  da  Superintendência  de  Ensino  de

Unaí,  representando  a  Sra.  Neuza  Maria  Nunes  Quintão,  Diretora  dessa

Superintendência;  e  os  Srs.  Luiz  Araújo  Ferreira,  Prefeito  de  Bomfinópolis  e
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Presidente  da  Associacão dos  Municípios  do  Noroeste  de  Minas;  José Vilmar  da

Silva, Prefeito de Riachinho; José Inácio, Vereador, representando Hermes Martins

Souto, Presidente da Câmara Municipal de Unaí; Ilton Campos, Vereador em Unai;

José Idelbrando Ferreira de Souza, Vereador em Arinos; Jesus Ribeiro dos Santos,

Vereador em Uruana de Minas; Pedro Ângelo Almeida Abreu, Reitor da UFVJM; Hélio

Oscar Machado, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí; e os Srs.

Leonardo Monteiro, Reginaldo Lopes e Weliton Prado, Deputados Federais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que

deu  origem  aos  debates,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a

palavra  aos  convidados  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  a

Presidência acusa o recebimento de documentos subscritos pelos Srs. Arthur Vieira

Júnior e Luiz Roberto Rocha, que oferecem em doação imóveis para a implantação,

em Unaí,  de um câmpus da UFVJM. 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, 21 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente – Liza Prado – Elismar Prado.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/9/2011

Às 11h12min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Sávio Souza

Cruz,  João Vítor  Xavier  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da  supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

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

Xavier, 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  Deputados  Tenente  Lúcio,

Presidente  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,

convidando os membros desta Comissão para participarem de reunião de audiência

pública com técnicos do  executivo a ser  realizada em 15/9/2011,  às  9h30min,  no
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auditório desta Casa, com a finalidade de realizar o monitoramento do PPAG 2008-

2011; e João Vítor Xavier comunicando sua ausência do País no período de 13 a

20/9/2011. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior

apreciação, requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Ibituruna, na pessoa do Sr. Francisco

Antônio Pereira, Prefeito Municipal, por ter 100% do território municipal coberto por

energia  elétrica.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Carlos Henrique.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às 10h15min, 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 Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

comunicado  da  Deputada  Liza  Prado,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

3/9/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 325/2011, no 1º turno

(relator:  Deputado  Duilio  de  Castro);  1.621/2011,  no  1º  turno  (relator:  Carlos

Henrique); e 1.834/2011, no 1º turno (relatora: Deputada Liza 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
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turno, dos Projetos de Lei nºs 723/2011 (relator: Deputado Carlos Henrique) com as

Emendas  nºs  1  a  7,  apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;

1.601/2011  (relatora:  Deputada  Liza  Prado)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça.  Na fase de discussão do parecer  do relator,

Deputado Duilio  de Castro,  que conclui  pela rejeição do Projeto  nº  12/2011 e do

Substitutivo  nº1, no 1º  turno,  a Presidência,  no uso de suas atribuições,  defere o

pedido de vista do referido projeto. 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 (3)  em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  Informática  na  cidade  de

Diamantina para discutir a instalação de novos câmpus da Universidade Federal dos

Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  –  UFVJM  –,  em  Municípios  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri; em que solicita seja formulado apelo ao Sr. Jacson Rafael

Campomizzi,  Coordenador  do  Procon-MG,  para  que  seja  aplicada  a  punição

adequada  aos  comerciantes  dos  shoppings  de  Belo  Horizonte  mencionados  na

pesquisa  fiscalizatória  realizada  pelo  Procon  Assembleia,  em  razão  do

descumprimento à Lei Estadual 11.823, de 1995, e à Lei Federal nº 12.291, de 2010;

em que solicita seja realizada reunião com convidados para tomar conhecimento das

razões do aumento do preço do gás de cozinha anunciado pela Supergasbras, bem

como das consequências desse reajuste para os consumidores mineiros; Marques

Abreu em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  para  discutir  a

viabilidade de ampliação do horário bancário no Estado para atender às pessoas com

deficiência e aos idosos; e Duilio de Castro em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  no  Município  de  Sete  de  Lagoas  para  discutir  a  situação  das

habitações financiadas pela Cohab. 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 setembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Cássio Soares,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão e comunica  o recebimento de ofício  do Sr.  Vinícius  de

Souza Chaves, Promotor de Justiça, informando que, após encaminhamento de notas

taquigráficas  da  audiência  pública  realizada  em  Engenheiro  Caldas  por  esta

Comissão, foram tomadas as seguintes providências: expedição de ofício ao Chefe

da Polícia Civil de Governador Valadares solicitando a designação de um Delegado

para Engenheiro Caldas e notificação da Sra. Maria Helena Moreira de Carvalho para

prestar declaração na Promotoria sobre os crimes noticiados durante a audiência; e

da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/9/2011: ofícios

da Sra.  Rosilene Alves de Souza, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da

Polícia Civil; e dos Srs. Celso Ávila Prado, Superintendente de Investigações e Polícia

Judiciária (2); Gustavo Botelho Neto, Delegado-Geral de Polícia; e Hernanni Perez

Vaz,  Delegado  de  Polícia.  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 644/2011, na forma do Substitutivo nº 2, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:

Deputada  Maria  Tereza  Lara).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e do Deputado Ivair Nogueira em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública, no Município de Betim, para debater a violência e a criminalidade

na Região Metropolitana de Belo Horizonte; da Deputada Maria Tereza Lara e dos
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Deputados Cássio Soares e João Leite (5) em que solicitam sejam encaminhados aos

Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual  cópia  da  denúncia  recebida  por  esta

Comissão sobre possíveis maus-tratos em uma criança da tribo Maxacali, internada

em  um hospital  pediátrico  da  Capital,  e  pedido de  providências  para  averiguar  a

existência da prática de infanticídio entre populações indígenas em nosso Estado;

seja encaminhado à Fundação Nacional de Saúde e à Fundação Nacional do Índio

pedido de informações sobre denúncias de infanticídio indígena em Minas Gerais;

seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para que

seja aberto, pela promotoria da Comarca de Bertópolis, procedimento investigatório

acerca  de  possíveis  maus-tratos  a  crianças  indígenas  da  tribo  Maxacali;  seja

encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências para

agilizar  a  votação  do  projeto  de  lei  que  criminaliza  o  infanticídio  indígena;  seja

encaminhado à Comissão de Direitos Humanos desta Casa denúncia recebida por

esta Comissão sobre supostos maus-tratos a criança da tribo Maxacali, bem como

quais as providências tomadas por esta Comissão. É recebido pela Presidência o

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, para debater a atuação do Corpo de Bombeiros no combate aos

inúmeros incêndios que estão ocorrendo no Estado, bem como a destinação da Taxa

pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

João Leite, Presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

13/9/2011

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Alencar da Silveira Jr.,

Carlin Moura e Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Tadeu Martins 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 campanha Abre a Copa,

Mineirão e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofícios  do  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia,  convidando  para  reunião  de  audiência  pública  a  ser  realizada  no dia

14/9/2011,  às  9h30min,  no  Teatro  desta  Casa,  com  a  finalidade  de  realizar  o

monitoramento do PPAG 2008-2011; e da Associação Comercial e Empresarial de

Minas Gerais - ACMinas – divulgando a Lei nº 16.318, de 2006 (Lei de Incentivo ao

Esporte), que dispõe sobre a concessão de desconto em pagamento tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no

Estado.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  em  turno

único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.789

e 2.202/2011 (Deputado Fabiano Tolentino); 1.930 e 2.127/2011 (Deputado Marques

Abreu) e 2.138/2011 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os  Srs.  Gilvan de Pinho Tavares,  Vice-

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, representando o Sr. Zezé Perrella, Presidente

desse  Clube  e  Senador  da  República;  Thiago  Lacerda,  Presidente  do  Comitê

Executivo Organizador  da Copa do Mundo,  representando o Sr.  Márcio Araújo de

Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Sérgio  Alair  Barroso,  Secretário

Extraordinário  da  Copa do Mundo;  Carlos  Alberto  Parreira,  ex-técnico  da  seleção

brasileira  de  futebol;  Rodrigo  Teixeira,  Procurador  do Superior  Tribunal  de  Justiça

Desportiva;  Paulo  Sérgio  Miranda  Schettino  e  Rodrigo  Diniz,  respectivamente,

Presidente e Secretário-Geral da Federação Mineira de Futebol; Afonso Celso Raso,

Presidente de Honra do América Futebol Clube; e a Sra. Sheilla Venâncio, Assessora

do Sr.  Daniel  Nepomuceno,  relator  da  Comissão da Copa do Mundo na Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
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ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz

Henrique em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  em  Diamantina,  com  a  participação  dos

convidados que menciona e com a finalidade de debater a implantação da Estação

Conhecimento do Vale do Jequitinhonha,  idealizada pela Fundação Vale;  Marques

Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,  Ulysses  Gomes,  Carlin  Moura  e

Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que  solicitam  seja  formulado  manifesto  de  apoio  à

campanha Abre a Copa, Mineirão, a ser encaminhado à Presidenta da República, ao

Ministério dos Esportes e aos Presidentes da Fifa e da CBF, acompanhado das notas

taquigráficas  desta  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece  a  presença  dos  convidados  e  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Fabiano Tolentino.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

13/9/2011

Às 18h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Cássio Soares, Delvito Alves, Rômulo Viegas, Duarte Bechir (substituindo a Deputada

Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS) e Rogério Correia (substituindo

o  Deputado  André  Quintão,  pelo  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Bosco e Ulysses Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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,  salvo  pelo  Deputado Rogério  Correia.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
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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. Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio

(substituindo o Deputado Bruno Siqueira, por indicação da Liderança do PMDB). É

aprovado o requerimento do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja alterada a

ordem do dia de modo que o Projeto de Lei nº 2.355/2011 seja apreciado em primeiro

lugar desta fase, ficando prejudicado o requerimento do Deputado Duarte Bechir com

o mesmo objeto.  É  rejeitado requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que

solicita seja alterada a ordem do dia para que os Projetos de Lei nºs 313, 10, 2.257,

79 e 305/2011 sejam apreciados, respectivamente, em primeiro, segundo, terceiro,

penúltimo e último lugar desta fase. É aprovado requerimento do Deputado Rogério

Correia em que solicita seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 1.754/2011 com a

Emenda  nº  1,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  para  que  sejam  retiradas  todas  as

proposições da pauta, a exceção do Projeto de Lei nº 2.355/2011, ficando prejudicado

o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja retirado de pauta o

Projeto de Lei nº 2.355/2011. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Cássio  Soares,  que  conclui  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.355/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, é

rejeitado  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  solicitando  o  adiamento  da

discussão. São recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 a 8, do Deputado Rogério

Correia, sobre as quais o relator opina contrariamente a sua aprovação. Anunciada a

votação  do  parecer,  é  rejeitado  o  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando o adiamento da votação e deferido pelo Presidente o requerimento, do

mesmo Deputado, em que solicita a votação destacada da Proposta de Emenda nº 1.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  parecer  do  relator.  O  Presidente  submete  a

votação a Proposta de Emenda nº 1, destacada pelo Deputado Rogério Correia, que

é rejeitada. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 2 a 8,

ficando,  portanto,  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.355/2011

com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.226, 2.230, 2.231,

2.232, 2.235, 2.238, 2.255, 2.258, 2.259, 2.262 E 2.320/2011. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio Soares -

Delvito Alves - Luiz Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 14/9/2011

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco,

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 realizar o

monitoramento do PPAG 2008-2011 e a discutir e votar proposições da Comissão. Os

trabalhos são suspensos e reabertos às 10h39min com a presença dos Deputados

Bosco, Dalmo Ribeiro Silva e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sônia

Andere, Subsecretária de Tecnologia e Informações Educacionais da Secretaria de

Estado  de  Educação  –  SEE  –;  Maria  das  Graças  Pedrosa  Bittencourt,  Gerente

Executiva do projeto estruturador Aceleração da Aprendizagem na Região no Norte

de Minas,  Jequitinhonha,  Mucuri  e  Rio Doce,  da  SEE;  Maria Cristina  Pinheiro  de

Pinho Machado, Gerente Executiva do projeto estruturador Escola Viva, Comunidade

Ativa,  da  SEE;  Roberta  Kfuri  Pacheco,  Gerente Executiva  do  projeto  estruturador

Poupança Jovem, da SEE; Maria Inez Barroso Simões, Gerente Executiva do projeto

estruturador Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas, da SEE;

Girlaine  Figueiró,  Analista  Educacional,  representando a Sra.  Raquel  Elizabete  de

Souza Santos, Gerente Executiva do projeto estruturador Desempenho e Qualificação

de Professores,  da SEE; e os  Srs. Roberto Marcio Guerra,  Gerente Executivo do
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projeto  estruturador  Ensino  Médio  Profissionalizante,  da  SEE;  Gustavo  Nominato

Marques, Gerente Executivo do projeto estruturador Escola em Tempo Integral,  da

SEE; Leonardo Petrus, Gerente Executivo do projeto estruturador Novos Padrões de

Gestão e Atendimento de Educação Básica, da SEE, e representante da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão; Jorge Carlos de Figueiredo, Gerente do projeto

estruturador Promédio – Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio –, da

SEE, representando a Sra. Audrey Regina Carvalho Oliveira, Gerente Executiva do

referido  projeto  estruturador,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na qualidade de autor 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, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  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  da  seguinte

correspondência:  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  Coordenadora  da

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade -,

agradecendo  as  sugestões  de  políticas  públicas  voltadas  para  a  pessoa  com
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deficiência  enviadas  pelo  Deputado  Dilzon  Melo;  e  do  Sr.  Bruno  Henrique,  do

Município  de  Várzea  da  Palma,  encaminhando  denúncia  feita  pelo  jornal  “O

Guardião”, dos meses de julho e agosto de 2011, em que o Secretário de Educação

do referido Município, Márcio Roberto da Silva, e as funcionárias Laudelina Machado

e Márcia Barros são acusados de preconceito pela estudante de pedagogia Andréia

Ferreira Guilherme; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: da Deputada Ana Maria Resende (3/9/2011); do Sr.

Givanildo Souza Moreira, Presidente da Associação Nanuquense das Pessoas com

Deficiência (9/9/2011); e da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte (9/9/2011). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  2.120/2011  (Deputado  Elismar  Prado);  2.136/2011  (Deputado  Doutor

Wilson  Batista);  2.149/2011  (Deputado  Marques  Abreu);  e  2.182/2011  (Deputado

Sargento  Rodrigues).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 936/2011 na forma do vencido no 1º turno

(relator:  Deputado Doutor  Wilson Batista);  e,  no 1º turno,  dos Projetos de Lei  nºs

654/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  (relator:  Deputado  Marques  Abreu);  e

978/2011 na forma do Substitutivo nº  2 (relator:  Deputado Doutor Wilson Batista).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação,  é  aprovado  o  Requerimentos  nº  1.447/2011.  Submetido  a  discussão  e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.908/2011.

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 Marques Abreu,  em que solicita  seja realizada reunião

conjunta  desta  Comissão  com  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte, para debater a viabilidade de ampliação do horário bancário no Estado a

fim de atender às pessoas com deficiência e aos idosos. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

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

Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG 2008-2011. A

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

Andrade,  Diretor-Geral  do  Idene,  representando  o  Sr.  Gil  Pereira,  Secretário

Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e  do

Norte de Minas e Gerente Executivo do Projeto Estruturador Convivência com a Seca

e Inclusão Produtiva; Marcelo Lana Franco, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Gerente Executivo do Projeto Estruturador Minas sem Fome; Flávio

Antônio, Gerente Adjunto do Projeto Estruturador Minas sem Fome; Deny Sanábio,

Gerente da Unidade de Planejamento e Gestão da Emater-MG; a Sra. Pollyanna Dias

Pacheco, Gerente Adjunta do Projeto Estruturador Certifica Minas; e os Srs. Thales

Almeida Pereira Fernandes, Diretor Técnico do IMA, e Felipe Bruschi Giorni, Assessor

de Desenvolvimento Organizacional da Epamig, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Deputado Antônio Carlos Arantes, 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  e  passa à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,  Doutor  Viana  e  Rômulo  Viegas  (4)  em  que

solicitam seja encaminhado ao Governador  do Estado e à Secretaria  de Governo

pedido de providências para a liberação dos recursos alocados na Ação 4450 - Apoio

à Comercialização Direta, do Projeto Estruturador Minas sem Fome, com base em

emenda da Comissão de Participação Popular; seja encaminhado ao Governador do

Estado  e  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão pedido  de  providências  para  a

reavaliação  do  contingenciamento  dos  recursos  orçamentários  do  Projeto

Estruturador Minas sem Fome; e seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e

Gestão e ao Governador do Estado pedido de providências para a reavaliação do

contingenciamento  dos  recursos  das  Fontes  10  (recursos  ordinários  do  Tesouro

Estadual) e 60 (recursos diretamente arrecadados) do Projeto Estruturador Certifica

Minas.  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 setembro de 2011.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano Tolentino  -  Doutor  Viana -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às 14h45min,  comparece na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

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

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso

III,  do  Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  e  dá-a  por  aprovada.  A

Presidência informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG

2008-2011 e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nivea

Soares,  Subsecretária  de  Assistência  Social  e  Gerente  Executiva  do  Projeto

Estruturador Implantação do Suas; Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de

Projetos  Especiais  e  Gerente  Adjunta  do  Projeto  Estruturador  Travessia:  Atuação

Integrada em Espaços Definidos de Concentração de Pobreza;  e Carmem Rocha,
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Subsecretária de Direitos Humanos, que são convidadas a tomar assento à mesa. A

Presidência, na condição de autora do requerimento que motivou a reunião, tece suas

considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  do Deputado André  Quintão.  Logo

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

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a

finalidade  dos  trabalhos,  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convidados  e

demais  presentes,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

14/9/2011

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Fred  Costa,  Rogério  Correia,  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  Antônio  Júlio

(substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), Célio

Moreira (substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BTR)

e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança

do  BPS),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados Gustavo Valadares, Elismar Prado e Ulysses Gomes. 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 contante 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. Na fase

de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.355/2011, em 1º turno (relator:

Deputado Gustavo Corrêa), que conclui pela aprovação da matéria, são apresentadas
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as Propostas de Emenda nºs 1, do Deputado Sargento Rodrigues, e 2, do Deputado

Rogério  Correia.  Submetido  a  votação,  é  rejeitado  o  requerimento  do  Deputado

Rogério  Correia  em  que  solicita  o  adiamento  da  discussão  do  referido  projeto.

Anunciada a fase de votação, é submetido a votação e rejeitado requerimento do

Deputado Rogério Correia em que solicita o adiamento da votação do projeto. Na

sequência, é submetido a votação e aprovado o parecer. São rejeitadas as Propostas

de Emenda nºs 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Ivair Nogueira.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio e

Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, a

qual é considerada 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 realizar o monitoramento do PPAG 2008-2011. A seguir, comunica que o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva se ausentará desta reunião. Logo após, interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cláudio de Paiva Pereira, Chefe de Gabinete,

representando  o  Sr.  Marco  Antonio  Rodrigues  da  Cunha,  Gerente  Executivo  do

projeto  estruturador  Promoção  e  Atração  de  Investimentos  Estratégicos  e

Desenvolvimento e das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras, da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico; Arnoldo Magela Morais, Superintendente de

Implantação  e  Empreendimentos  de  Alta  Tensão  da  Distribuição  da  Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig –, representando o Sr. José Carlos de Mattos,

Gerente Executivo  do projeto  estruturador  Cresce Minas:  Oferta e Distribuição de
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Energia  Elétrica,  da  Cemig  Distribuidora  S.A.;  Eder  Campos,  Gerente  Adjunto  do

projeto estruturador Copa do Mundo 2014, da Secretaria de Estado Extraordinária da

Copa do Mundo,  representando Sérgio  Alair  Barroso,  Gerente  Executivo;  Jussara

Rocha,  Superintendente  de  Política  do  Turismo,  representando  Agostinho  Patrus

Filho,  Gerente  Executivo  do  projeto  estruturador  Turismo  Competitivo  em  Minas

Gerais, da Secretaria de Estado de Turismo; José Luís França dos Santos, Gerente

Executivo do projeto estruturador Oferta de Gás Natural -  Gasmig; Valéria Khoury

Rolim Dias, Gerente Adjunta do projeto estruturador Promoção de Investimentos e

Inserção  Regional  (Inclusive  Agronegócio),  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Sr.  Dilson  Dalpiaz  Dias,  Gerente

Executivo; Wagner Veloso, Gestor do projeto estruturador Universalização do Acesso

à Energia Elétrica no Campo,  da Cemig,  representando o Sr.  Geraldo  Magela de

Aranda Lage, Gerente Executivo; Danilo Colares Moreira, Gerente Adjunto do projeto

estruturador Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado Internacional,

da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  representando  a  Sra.

Elisabete  Torres  Serodio,  Gerente  Executiva,  os  quais  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.  Neste  momento,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

retira-se  da reunião.  Registra-se a  presença do Deputado Fabiano Tolentino,  que

assume os trabalho. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Sebastião  Costa.

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 desta reunião.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Celinho do Sinttrocel,
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membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Celinho do Sinttrocel, 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  realizar  monitoramento  do  PPAG  2008-2011.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Antônio Costa

Cintra,  Gerente  Adjunto  do  Projeto  Estruturador  "Lares  Geraes",  representando

Otacílio Machado Júnior, Gerente Executivo do Projeto Estruturador " Lares Geraes" -

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Bruno Oliveira

Alencar, Gerente Executivo do Projeto Estruturador "Minas Avança" - Secretaria de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Luiz  Alberto  Dias  Mendes,  Gerente

Executivo  do  Projeto  Estruturador  "Promg  Pleno  -  Programa  de  Recuperação  e

Manutenção  Rodoviária  do  Estado  de  Minas  Gerais"  -  Secretaria  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas; Marcos Antônio Frade, Gerente Executivo do Projeto

Estruturador "Pro Acesso" - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

Marcus Eugênio Gonçalves Rocha, Assessor da Secretaria Extraordinária de Gestão

Metropolitana,  representando Alexandre Silveira de Oliveira,  Gerente Executivo  do

Projeto Estruturador "RMBH" - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política  Urbana;  Eugênio  Botinha,  Gerente  Executivo  do  Projeto  Estruturador

"Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial" - DER-MG;

Diego  Henrique  Vettori  de  Azevedo,Gerente  Executivo  do  Projeto  Estruturador

"Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte" -

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; e Augusto Conrado Martins,

Monitor  do  Núcleo  Central  de  Gestão  Estratégica  de  Projetos  e  Desempenho

Institucional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência 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  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Delvito Alves.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor  Xavier,  Ulysses  Gomes,  Gustavo  Corrêa,  Rogério  Correia,  Tiago  Ulisses  e

Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Gustavo Perrella, por indicação da Liderança

do  PDT),  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.  Os

Deputados João Vítor Xavier, Tiago Ulisses e Tenente Lúcio retiram-se da reunião.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Gustavo  Perrella,  Bosco  (substituindo  o

Deputado João Vítor Xavier, por indicação do Bloco Transparência e Resultado), Hely

Tarqüínio (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação do BPS), Bonifácio

Mourão, Gustavo Valadares e Sávio Souza Cruz. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  O Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011  é

retirado  da  pauta  por  determinação  do  Presidente,  por  haver  sido  apreciado  em

reunião anterior.  Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 2.355/2011 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  são  apresentadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  1,  do

Deputado Sargento Rodrigues, e 2, do Deputado Ulysses Gomes. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer, salvo propostas de emenda, registrando-se os votos

contrários dos Deputados Rogério Correia e Ulysses Gomes. Submetidas a votação,

são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, registrando-se os votos contrários

dos Deputados Rogério Correia e Ulysses Gomes. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº

2.355/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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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 setembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio – Romel Anízio – Gustavo Perrella – Ulysses

Gomes – João Vítor Xavier.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Montes Claros o Deputado Célio

Moreira,  membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

implantação de um empreendimento imobiliário em área de preservação ambiental e

a transferência do lixão municipal de Montes Claros para local próximo a afluentes do

Rio Verde Grande. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  Valcir  Soares da  Silva,  Presidente da Câmara Municipal  de  Montes

Claros;  Rafael  Macedo  Chaves,  Chefe  do  Escritório  Regional  do  Ibama  nesse

Município;  Yuri  Trovão,  Diretor  do  Departamento  Jurídico,  representando  Laís

Fonseca dos Santos, Superintendente Regional da Supram Norte de Minas; Aramis

Mameluque Mota, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Montes Claros; Soter

Magno, Coordenador do Movimento SOS Sapucaia; Cláudio Pinto Leite, Supervisor

de Unidade da Revita Engenharia S.A.; Antônio Henrique Sapori, Vice-Presidente do

PV de Montes Claros; e Edilson Gonçalves Silva, líder do Movimento SOS Mimoso,

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

Deputado Paulo Guedes, 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
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/9/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo  o  Deputado  Antonio  Lerin,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Parlamentar  Social)  e  os  Deputados  André  Quintão  e Carlin  Moura,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” do dia 9/9/2011: ofícios dos Srs. Antonio A. Caram Filho, Diretor-Geral da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário  do  Estado de Minas Gerais;  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Desenvolvimento

Regional;  Frank  Deschamp Lamas,  Presidente  da  Copanor;  e  Djalma  Bastos  de

Morais,  Presidente  da  Cemig.  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 (2) em que solicita seja encaminhada à Câmara dos Deputados manifestação

de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011, em trâmite na referida

Casa, que propõe a redução da idade mínima para o trabalho de 16 para 14 anos; e

seja encaminhado aos Secretários de Estado de Defesa Social e de Desenvolvimento

Social pedidos de providências com relação aos graves casos de infração ao Estatuto

da  Criança  e  do  Adolescente  constatados  pelo  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, conforme levantamento realizado

no  primeiro  semestre  de  2011.  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, 16 de setembro de 2011.

Ulysses Gomes, Presidente.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

16/9/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o

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

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

reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  cárcere  privado,

ameaça,  constrangimento  ilegal  e  assédio  sexual.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. William dos Santos, Presidente da

Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG  e  Anderson  Alcântara  Silva  Neto,

Subcorregedor de Polícia Civil, representando Antônio Gama Junior, Subcorregedor-

Geral,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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, 20 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Pompílio Canavez - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

16/9/2011

Às  13h15min,  comparece  no  Clube  Recreativo  Literário  de  Pouso  Alegre  o

Deputado Ulysses Gomes (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da

Liderança do PT), membro da supracitada Comissão. 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  emendas populares ao PPAG que fortaleçam a atuação dos conselhos
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tutelares no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  as  Sras.  Maria  do  Rosário  Nunes,  Ministra-Chefe  da  Secretaria  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República,  e  Vanessa  Lopes  Léo,  Coordenadora  do

Fórum  Mineiro  de  Conselheiros  Tutelares  -  Sul  de  Minas;  e  os  Srs.  Leonedes

Camargo, Secretário de Desenvolvimento Social de Pouso Alegre, representando o

Sr. Agnaldo Perugini,  Prefeito desse Município; e Odair  Cunha, Deputado Federal,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

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 setembro de 2011.

André Quintão, Presidente – Duarte Bechir – Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

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

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros da Comissão de Saúde; a Deputada Liza Prado e os Deputados Antônio

Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros da  Comissão de Defesa do Consumidor  e  do

Contribuinte. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da 1ª

reunião das Comissões e informa que a reunião se destina a discutir a decisão da

Secretaria de Direito Econômico que ordena as entidades médicas, notadamente a

Associação  Médica  Brasileira,  o  Conselho  Federal  de  Medicina  e  a  Federação

Nacional dos Médicos a não se manifestarem sobre questões relacionadas com os

planos de saúde. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Conselheiro Hermann Alexandre Vivacqua Von Tiesenhausen, Conselho

Federal  de  Medicina;  João  Batista  Gomes  Soares,  1º-Secretário  do  Conselho
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Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Manuel  Maurício

Gonçalves,  Presidente  do  CRM-MG;  Conselheiro  André  Lorenzon  de  Oliveira,

Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais;  José  Carlos  Vianna  Collares,

Presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais;  Cristiano  Gonzaga  da  Matta

Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais; Anderson

Antônio Monteiro Mendes, Diretor Superintendente Estadual da União Nacional das

Instituições de Autogestão em Saúde; José Avilmar Lino, Diretor da Associação dos

Ginecologistas  de Minas Gerais,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

em  que  solicita  sejam  encaminhados  às  Comissões  de  Saúde  da  Câmara  dos

Deputados e do Senado Federal as notas taquigráficas desta reunião e pedido de

informação sobre a agenda dessas Comissões e sua intenção de debater o assunto

discutido na reunião; e dos Deputados Duílio de Castro em que solicita seja realizada

reunião  conjunta  das  Comissões  de  Saúde  e  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte  para  debater  a  tabela  de  procedimentos  entre  os  planos  de  saúde,

profissionais médicos e governos estadual e federal; e Antônio Júlio em que solicita

seja  formulada manifestação de repúdio  ao  Secretário  de Direito  Econômico pela

decisão tomada que impõe medidas às entidades médicas, no sentido de proibi-las

de se manifestarem sobre as operadoras de planos de saúde. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, autoriza a liberação das notas taquigráficas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -  Délio

Malheiros.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também, os Deputados Délio Malheiros, Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro

Silva, Doutor Viana, Luiz Henrique e Tiago Ulisses. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  realizar

debate público  sobre  o tema "O financiamento da saúde no Brasil:  em busca de

soluções para o SUS", para discutir a regulamentação da Emenda à Constituição nº

29/2000, e convida os seguintes convidados a tomar assento à mesa: Srs. Antônio

Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais; Saraiva

Felipe e Marcus Pestana, Deputados Federais; Saulo Converso Lara, Presidente da

Federação  das  Santas  Casas  e  Hospitais  Filantrópicos  de  Minas  Gerais;  Mauro

Guimarães Junqueira, Secretário de Saúde do Município de Belo Horizonte; Ângelo

José Roncalli de Freitas, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará e Presidente da

Associação  Mineira  de  Municípios;  Rafael  Guerra,  Assessor  Especial  da

Governadoria do Estado de Minas Gerais e Diretor do Instituto de Pós-Graduação da

Faculdade  de  Ciências  Médicas;  e  Eugênio  Vilaça  Mendes,  Consultor  em  Saúde

Pública. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  dos  parlamentares,  dos  convidados,  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, 21 de setembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista - Adelmo Carneiro Leão - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/9/2011

Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, nos

termos  do  inciso  III  do  art.  120,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a debater, em audiência pública, a oferta de atendimento educacional especializado,

em especial o papel das Apaes, em face do Projeto de Lei 8.035/2010, em tramitação

no Congresso Nacional. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Eduardo

Barbosa, Deputado Federal; a Sra. Raquel Elisabete de Souza Santos, Subsecretária

de Desenvolvimento da Educação Básica, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida

Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação;  o  Sr.  Sérgio  Sampaio  Bezerra,

Presidente da Federação das Apaes de Minas Gerais; a Sra. Suely Duque Rodarte,

Diretora Executiva e membro do Conselho Estadual de Educação, representando a

Sra.  Edna Gonçalves  Amorim,  Presidente  da  União  dos  Dirigentes  Municipais  de

Educação  de  Minas  Gerais;  e  o  Sr.  Rodrigo  Rocha  Malta,  Diretor  Regional  da

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis –, representando

também o Movimento Nacional em Defesa da Educação Bilíngue para os Surdos, que

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

Deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. A presidência recebe do Sr. Rodrigo Rocha Malta as propostas de

emendas substitutivas ao Projeto de Lei nº 8.035/2010, que aprova o Plano Nacional

de Educação, e a nota de esclarecimento da Feneis sobre a educação bilíngue para

surdos. 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.
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Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Neilando Pimenta.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Às  9h37min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Célio  Moreira,

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

Deputado  Célio  Moreira,  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 realizar o monitoramento do PPAG 2008-2011. Registra-se a

presença da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Duarte Bechir.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  José  Cláudio

Junqueira Ribeiro, Gerente Executivo do projeto estruturador Resíduos Sólidos, da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad;

Guilherme  Passos  Friche,  Assessor  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação,  e  Luiz

Guilherme Melo Brandão, Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças,

representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Gerente  Executivo  do  projeto

estruturador  Revitalização  do  Rio  das  Velhas  -  Meta  2014  -,  da  Semad;  Marcos

Affonso  Ortiz  Gomes,  Gerente  Executivo  do  projeto  estruturador  Conservação do

Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, da Semad; Luiz Alberto Rodrigues, Vice-

Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, representando a

Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa  de  Melo,  Gerente  Executiva  do  projeto  estruturador

Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas, do Igam;

Valter  Zschaber  Júnior,  Gerente  Executivo  do  projeto  estruturador  Saneamento

Básico:  Mais  Saúde  para  Todos,  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Sedru –; e Frank Deschamp Lamas, Gerente Executivo

do projeto estruturador Vida no Vale – Copanor – da Sedru, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem  ao  debate,  passa  a  tecer  as  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. Registra-se a
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presença  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Tadeu Martins Leite – Liza Prado.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 20/9/2011

Às 9h44min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Neilando  Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita  aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG 2008-2011. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Déa  Fonseca,

Superintendente  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  Ambiental  da  Secretaria  de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes -, representando o Sr. Vicente José

Gamarano, Gerente Executivo do Projeto Estruturador Arranjos Produtivos, Polos de

Excelência e Polos de Inovação; Lélia Inês Teixeira, da Sectes, Gerente Executiva do

Projeto  Estruturador  Rede  de  Formação  Profissional  Orientada  pelo  Mercado;  e

Santuza  Abras,  Vice-Reitora  da  Uemg;  e  o  Sr.  Evaldo  Ferreira  Vilela,  Secretário

Adjunto da Sectes e Gerente Executivo do Projeto Estruturador Rede de Inovação

Tecnológica, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 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.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Bosco,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Neilando  Pimenta  (3)  em  que  solicitam  sejam  enviados  à

Sectes pedidos de providências para a implantação de parques tecnológicos no Alto
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Paranaíba e em Teófilo Otôni; e seja enviado à Secretaria de Planejamento e Gestão

pedido  de  providências  para a priorização e  agilização da liberação dos recursos

relativos às emendas apresentadas no Programa 0140 - Desenvolvimento do Ensino

Superior  na Uemg, para execução em 2011.  Cumprida a finalidade da reunião,  a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente – Paulo Lamac.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

20/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Pompílio Canavez e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também, o Deputado Vanderlei  Miranda.  Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  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 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

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para obter esclarecimentos acerca de denúncias de abuso de autoridade e assédio

moral cometidas pelo Sr. José Romero da Cunha, Diretor do Presídio de Sabará, e

seus  auxiliares;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos sobre os andamentos das investigações sobre os assassinatos dos

Agentes  de  Segurança Penitenciários,  policiais  civis  e  policiais  militares  que  vêm

ocorrendo  no  Estado;  Ivair  Nogueira  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública conjunta desta Comissão e das Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e de Saúde para debater os aspectos da fabricação do
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cimento  no  Estado;  Durval  Ângelo  e  Paulo  Lamac  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas  ao  Sr.  Lakshmi  Niwas  Mittal,  do  Grupo  ArcelorMittal,  notas

taquigráficas  com  denúncias  relativas,  em  especial,  à  atuação  da  empresa  em

questões envolvendo reflorestamento, propriedade e negociação de terras na região

do Vale do Jequitinhonha, e com acusações contra o Sr. Rubens Teodoro da Costa,

Presidente  da  Acesita  Energética  até  o  ano de  2008;  Durval  Ângelo  (5)  em  que

solicita  sejam  encaminhadas  à  Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  Cível,  Criminal  e  da

Infância e Juventude da Comarca de Capelinha, ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e ao Corregedor-Geral da

Polícia Civil as notas taquigráficas da 50ª Reunião Extraordinária desta Comissão;

sejam encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil as

notas taquigráficas acima citadas e pedido de providências para que intercedam junto

ao Comandante-Geral da PMMG e ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do

Rio Grande do Norte, para que estes considerem a possibilidade de as instituições

que dirigem prestarem a proteção e a assistência necessárias à denunciante R.P.C.

em face dos relatos constantes nas referidas notas; sejam encaminhadas ao Instituto

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro -  as notas taquigráficas

acima  citadas,  para  conhecimento  sobre  as  diversas  denúncias  feitas  contra  a

ArcelorMittal,  em  relação  a  sua atuação no  Estado,  em  particular  no  que  toca  a

questões envolvendo reflorestamento, propriedade e negociação de terras no Vale do

Jequitinhonha;  sejam  encaminhadas  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência  da  República  as  notas  taquigráficas  acima  citadas  e  pedido  de

providências para inclusão do nome da denunciante R.P.C. no Programa Federal de

Assistência  a  Vítimas  e  a  Testemunhas  Ameaçadas;  seja  encaminhado  ao

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho

Nacional de Justiça, responsável pela coordenação do Programa Justiça ao Jovem,

as  notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  desta  reunião  e  cópias  das

matérias  jornalísticas  que  abordam  críticas  feitas  ao  relatório  relativo  ao  Estado;

Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

obter esclarecimentos sobre denúncias apresentadas contra o Conselho Diretor da

Fundação  Cultural  de  Araxá.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Às  14h39min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel e Delvito Alves (substituindo o Deputado Célio Moreira,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada  entre  parênteses:  dos  Srs.  Carlos  Melles,  Secretário  de

Transportes,  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.348/2011  (16/9/2011), e José Luiz Gattás

Hallak, Gerente de Relações Institucionais com Estados e Municípios da operadora

Oi (17/9/2011). 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  621/2011,  no  1º  turno,  é  retirado  de  pauta  por

determinação do Presidente da Comissão, por não 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

1.904/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Anselmo  José  Domingos)  e

2.049/2011  (relator:  Deputado  Célio  Moreira),  que  receberam  parecer  por  sua
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aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.426, 1.429, 1.433 e 1.546/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Rômulo  Viegas  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-

Geral  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  de  Minas  Gerais  pedidos  de

providências para que articulem a pavimentação asfáltica nas vias de acesso que

ligam o Município de São João del-Rei ao Distrito de Emboabas e ao Município de

Piedade do Rio  Grande;  Ivair  Nogueira  em que solicita  seja realizada reunião  de

audiência  pública  para  debater  assuntos  relacionados  ao  Rodoanel  Norte  e  Sul;

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido de providências para a instalação da torre para celular no Distrito de Fonseca;

Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

cumprimento  da  legislação  que  obriga  caminhões  transportadores  de  cargas,

principalmente de minério, a transitar cobertos com lona; Delvito Alves em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Buritis para debater a

realização de obras estruturais  na  Serra  Olhos d'  Água,  na rodovia  MG-400,  nas

proximidades do referido Município; e Adalclever Lopes em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública  desta  Comissão conjunta com a  Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Município de Alvorada de Minas para

debater  o  cumprimento  das  condicionantes  de  licenciamento  ambiental,

especialmente quanto ao secamento de nascentes, à geração de empregos locais e

ao aumento do trânsito pesado nas estradas vicinais, e notadamente na Rodovia MG-

10, com a implantação do projeto de mineração da Mineradora Anglo American nos

Municípios  de  Alvorada  de  Minas  e  de  Conceição  do  Mato  Dentro.  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 setembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel.



1620
____________________________________________________________________________

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac e Luiz Carlos Miranda, 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  discutir  denúncia  de  possível

perseguição do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais à enfermeira

Fabiana Rocha Marques, por ter comunicado a esse Conselho a contratação irregular

de profissional pelo Jaraguá Country Clube.  A seguir,  comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios do Deputado João Leite, Presidente da Comissão

de Segurança Pública, encaminhando a esta Comissão denúncias  sobre supostos

maus-tratos a criança da tribo maxacali, para conhecimento e providências, e do Cel.

PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, encaminhando cópia da

Portaria de Inquérito Policial Militar Nr. 110/150/11 - IPM/CPM, da Corregedoria da

Polícia  Militar,  a  qual  tem  por  finalidade  apurar  fatos  recentemente  noticiados  a

respeito  da  atuação  de  policiais  militares  integrantes  da  equipe  de  inteligência,

durante  as  atividades  de  sindicalistas  em  Belo  Horizonte;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos

Srs.  Carlaile  Pedrosa, Deputado Federal pelo PSDB de Minas Gerais;  Jadir  Silva,

Presidente do TJMG; Lafayette de Andrada, Secretário de Estado de Defesa Social;

João Izael  Querino Coelho,  Prefeito  Municipal  de Itabira;  Aurélio  José Lara,  Vice-

Presidente do Crea-MG; e do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria

Institucional  da  PMMG  (16/9/2011);  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho,  Corregedor

Nacional do Ministério Público; das Sras. Andréa Cristina de Miranda Costa, Juíza

Auxiliar  da  Corregedoria;  Larissa  Rodrigues  Amaral,  Promotora  de  Justiça;  Rita

Tourino,  Promotora  de  Justiça;  dos  Srs.  Benedito  Adalberto  Brunca,  Presidente

Substituto do Instituto Nacional do Seguro Social; Ronaldo Antônio Pereira da Silva,

Presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial; e Cleiton Kielse

Bordini  Crisóstomo,  Deputado  Estadual  da  Assembleia  Legislativa  do  Paraná

(17/9/2011). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
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Sras.  Telma Ramalho Mendes, Presidente do Conselho Regional  de Enfermagem,

representando  Manoel  Carlos  Neri  da  Silva,  Presidente  do  Conselho  Federal  de

Enfermagem; Clesne Maria da Silveira, Fiscal do Conselho Regional de Enfermagem

de Minas Gerais  -  Coren -;  Daniela  Espírito  Santo  Vargas,  Assessora Jurídica do

Coren-MG; Maria Girlene Martins, Vice-Presidente do Coren-MG, e Fabiana Rocha

Marques,  enfermeira;  e  os  Srs.  José  Aparecido  Gonçalves,  advogado  e  membro

colaborador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando William

dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, e Eduardo

Belli  Pereira,  advogado,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 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 (7) em que solicita seja

encaminhado  ao  Procon-ALMG  pedido  para  que  analise  a  inclusão  de  novas

disciplinas  nas  grades  curriculares  da  Faculdade  Estácio  de  Sá,  localizada  nesta

Capital, nos últimos períodos do curso de Administração e outros, e a cobrança de

taxas  referentes  a  essa  inclusão,  que,  segundo  abaixo-assinado  dos  alunos,  é

indevida; sejam encaminhadas ao Juiz da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte,

responsável pelo processo nº 00571-2010-136-03-00-6, as notas taquigráficas desta

reunião; sejam encaminhados à Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais

e ao CAO-DH as notas taquigráficas desta reunião e pedidos de providências para

que sejam apuradas as denúncias  de Fabiana Rocha Marques sobre contratação

irregular  de  profissional  pelo  Jaraguá  Country  Clube,  bem  como as  violações  de

direitos  humanos  decorrentes  do  fato;  sejam  encaminhados  a  Fabiana  Rocha

Marques, à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG e ao Conselho Regional de

Enfermagem  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  desta  reunião;  sejam

encaminhados ao 1º e 2º Tribunais do Júri da Comarca de Belo Horizonte as notas

taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  quanto  a  Orlando  Corrêa
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Rabello Filho, que, segundo denúncias, estaria exercendo ilegalmente a profissão de

enfermeiro no Jaraguá Country Clube; sejam encaminhados aos Conselhos Federal e

Regional de Medicina as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

para averiguar denúncias sobre exercício ilegal de medicina e sobre possível omissão

dos  Conselhos  Federal  e  Regional  de  Enfermagem,  com  violação  de  direitos

humanos; sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil do Estado as notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que avoque a si o Inquérito

Policial nº 900497, sob responsabilidade do Delegado Anselmo Rezende Gusmão, da

2º Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes, tendo em vista denúncias de

possível morosidade da condução das investigações; Rogério Correia em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  atuação do Corpo  de

Bombeiros no combate aos inúmeros incêndios que estão ocorrendo no Estado e a

destinação da Taxa pela  Utilização Potencial  do  Serviço  de  Extinção  de  Incêndio

(Taxa de Incêndio), bem como as violações de direitos humanos causados por essa

omissão. 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 setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Pompílio Canavez e Elismar Prado, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompílio  Canavez,  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  da  pauta,  a  deliberar  sobre

proposições da Comissão e a realizar audiência pública para debater a atuação e a

estrutura física dos conselhos municipais de desenvolvimento ambiental e comunica o
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recebimento de ofício do Sr. Cor Jesus Moreno, Presidente da Câmara Municipal de

Carandaí,  em  que  solicita  a  realização  de  audiência  pública  para  debater  temas

relacionados  aos  limites  entre  os  Municípios  de  Carandaí  e  Ressaquinha,  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos Srs.  Adriano Magalhães Chaves,  Secretário  de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (9/9/2011);  Célio  de  Faria  Santos,

Prefeito Municipal de Camanducaia (10/9/2011); Djalma Bastos de Morais, Presidente

da  Cemig,  João  Jesus  Macedo,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Paracatu,  e

Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (17/9/2011) . 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 1.458, 1.399, 1.441 a 1.446,

1.537, 1.539, 1.540 e 1.541/2011. 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

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  projeto  de  revitalização

elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte, destinado a proteger o conjunto urbano

dos Bairros Prado e Calafate. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Rogério  Noce  Rocha,  Superintendente  de  Gestão

Ambiental, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do Conselho Estadual de

Política Ambiental; Paulo César Vicente de Lima, Promotor de Justiça e Coordenador

Geral das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, representando o Sr. Luciano Luz

Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional

às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,

Urbanismo  e  Habitação;  Marcelo  Lana  Franco,  Vice-Presidente  da  Empresa  de

Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-MG -, representando o Sr. Maurilio

Soares Guimarães, Presidente da Emater-MG; Ênio Resende de Souza, Coordenador

Técnico da Área de Meio Ambiente da Emater-MG; Expedito Manoel Fernandes Filho,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Boa  Esperança;  e  João  Pedro  da  Silva,

Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Ambiental,  que  são
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convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

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

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Elismar Prado.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/9/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir Paraca e

Elismar Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos

regimentais, 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  integração dos órgãos  e  entidades  dos Governos

Federal e Estadual nas ações e intervenções pelo desenvolvimento sustentável em

curso  na  Bacia  do  Rio  Urucuia,  a  instalação  do  parlamento  do  sertão  e  o

funcionamento  do  consórcio  dos  Municípios  das  Bacias  dos  Rios  Carinhanha  e

Urucuia e a deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Deputado Federal Padre João; Carlos

Gomes, Suplente de Deputado Estadual; Irene Gomes Guedes, Presidente Executiva

da Agência de  Desenvolvimento Sustentável  e Integrado do Vale do  Rio Urucuia;

Dionete  Figueiredo  Barbosa,  Gerente  da  Cooperativa  da  Agricultura  Familiar

Sustentável com Base na Economia Solidária; Carlos Alberto Recch Filho, Prefeito

Municipal  de Arinos e Presidente do Consórcio Intermunicipal dos Vales  dos Rios

Urucuia e Carinhanha; Fernando Nóbrega, Gerente da Fundação Banco do Brasil,

representando Jorge Alfredo Streit, Presidente da Fundação Banco do Brasil; Marcos

Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Luiz Araújo Ferreira, Prefeito Municipal de
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Bonfinópolis de Minas e Presidente da Associação dos Municípios do Noroeste de

Minas;  Emerson  Gonçalves  da  Silva,  Analista  Técnico  da  Macro  Região  Leste,

representando Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Sebrae – MG –; Joaquim Carlos,

Articulador do Território da Cidadania do Noroeste de Minas; Bráulio Jordão, Analista

em Desenvolvimento Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

Francisco e do Parnaíba – Codevasf –, e Vereador José Hildebrando, do Município de

Arinos,  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  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Liza Prado, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 911/2011

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 Moradores da Comunidade do

Divino Espírito Santo – AMCDES –, com sede no Município de Buritis.

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 911/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito Santo – AMCDES –, com sede no

Município  de Buritis,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por
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escopo promover o desenvolvimento e aprimoramento da comunidade em que está

sediada.

Com esse propósito, a instituição realiza obras de melhoramento da infraestrutura

comunitária; incentiva a organização dos produtores locais para buscarem soluções

para seus problemas comuns; presta assistência técnica e informações de mercado;

viabiliza o acesso de seus assistidos às unidades de armazenagem do poder público

e a mecanismos da política agrícola de preços mínimos, crédito rural, assistência e

pesquisa; implementa atividades sociais, culturais e desportivas; protege a saúde da

família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; combate a fome e

a pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela AMCDES para a efetivação da

cidadania na região em que atua, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 911/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.431/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.431/2011 tem por objetivo seja declarado de utilidade pública

o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de Itatiaiuçu. Trata-se de entidade
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de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  desenvolver  ações

terapêuticas associadas à equoterapia.

A instituição mantém centro de equoterapia destinado a crianças e adolescentes

com deficiência ou desvios de conduta, além de escola profissionalizante de montaria

voltada para crianças, incentivando, ainda, a prática do artesanato.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.775/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores do Sistema Prisional de

Unaí – Asspu –, com sede no Município de Unaí.

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 1.775/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Servidores do Sistema Prisional de Unaí – Asspu –, com sede no Município de

Unaí,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo

congregar os servidores que trabalham no sistema prisional local na defesa de seus

direitos e interesses.

Com esse propósito, a instituição promove eventos de caráter cívico, social, cultural

e turístico buscando para a integração entre os associados e seus familiares; presta,

por  meio  de  convênios,  assistências  jurídica,  médica,  hospitalar,  odontológica,
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recreativa  e  desportiva  a  seus  assistidos;  incentiva  a  prática  desportiva  para  a

melhoria  de  sua  condição  física;  defende  os  princípios  contidos  na  Declaração

Universal dos Direitos Humanos.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Servidores do

Sistema Prisional de Unaí, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.775/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.960/2011

Comissão de Saúde

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação da Casa da Diálise, com sede no Município

de Uberaba.

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 1.960/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Casa da Diálise, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 1988 com o escopo de amparar portadores

de doenças renais crônicas ou agudas, bem como doentes necessitados.

Com esse  propósito,  a  instituição assiste  crianças,  jovens,  adultos  e  idosos  no

âmbito social e de saúde; realiza cursos, palestras e eventos similares sobre o trato

das doenças de interesse de seus associados, visando ao bem-estar da comunidade;

promove a formação de pessoas que possam oferecer cuidados aos doentes.
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Pela  relevância  social  do  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  da  Casa  da

Diálise, consideramos meritória a intenção de lhe conceder a pretendida declaração

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.960/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.100/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer de Inhapim – Napci –,

com sede no Município de Inhapim.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.100/2011 tem por objetivo seja declarado de utilidade pública

o Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer de Inhapim  – Napci –, com sede no

Município de Inhapim, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo desenvolver  ações  de proteção e  auxílio  às  pessoas  com câncer  e  seus

familiares.

Com esse propósito, a instituição presta assistência material aos doentes e seus

familiares;  doa  medicamentos;  cria  programas  assistenciais  de  apoio;  promove

cursos, debates e seminários para esclarecimento e orientação da população sobre o

câncer; realiza campanhas financeiras com o objetivo de levantar recursos para as

obras de assistência aos doentes; e articula-se com o poder público para prestar a

assistência a que se propõe.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Núcleo  de  Apoio  aos

Portadores de Câncer de Inhapim, consideramos meritória a intenção de lhe conceder

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.100/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.103/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Obra Social  Nilza Raimunda de Azevedo Carvalho,

com sede no Município de Contagem.

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 2.103/2011 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social

Nilza  Raimunda  de  Azevedo  Carvalho,  com  sede  no  Município  de  Contagem,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover ações

de assistência social.

Com esse propósito, a instituição favorece a inclusão social; participa de programas

sociais em nível  federal,  estadual e municipal;  desenvolve atividades educativas e

programas  nas  área  da  assistência  social,  da  saúde,  do  lazer,  da  cultura  e  dos

esportes;  promove  a  cidadania;  protege  a  família,  a  maternidade,  a  infância,  a

adolescência e a terceira idade; promove a integração das pessoas com deficiência

ao mercado de trabalho e à vida comunitária; e realiza ações de enfrentamento da

pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Obra  Social  Nilza
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Raimunda de Azevedo Carvalho em prol da comunidade em que atua, consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.103/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.107/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental Alegria de Viver –

Ongav –, com sede no Município de Contagem.

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 2.107/2011 pretende declarar de utilidade pública a Organização

Não  Governamental  Alegria  de  Viver  –  Ongav  –,  com  sede  no  Município  de

Contagem,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  desempenha

importante trabalho na área social.

Para tanto, a instituição protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência

e  a  terceira  idade;  ampara  as  crianças  e  os  adolescentes  carentes;  promove  a

integração das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e à vida comunitária;

estimula a assistência social, os cuidados com a saúde, a educação, a cultura e a

prática de esportes; gere projetos sociais; defende e conserva o patrimônio histórico e

artístico; protege o meio ambiente e incentiva o desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Organização  Não

Governamental Alegria de Viver,  consideramos meritório  que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.107/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.119/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Assistencial Ílé Asé Ode Igbo, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  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  2.119/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Casa

Assistencial Ílé Asé Ode Igbo, com sede no Município de Uberlândia,  entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos interesses e da

qualidade de vida da população menos favorecida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  ações  de  assistência  social;  elabora

programas  voltados  ao  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente;  protege  o

idoso; desenvolve programas educativos, culturais, sociais, recreativos e esportivos;

divulga a cultura afro-brasileira; incentiva a prática de terapias alternativas aplicadas

aos bem-estares físico e emocional do ser humano; mantém casa de cultura com

espaço destinado à música, à dança e a outros eventos culturais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  referida  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.119/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2011

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 Projeto Ajudou, com sede no Município de

Timóteo.

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  2.130/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Projeto

Ajudou, com sede no Município de Timóteo,  entidade de direito  privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo a promoção do bem-estar social da comunidade.

Com esse propósito,  a instituição estimula a ética, a cidadania e a democracia;

combate a pobreza; incentiva a ação de pessoas e empresas que queiram investir na

região;  contribui  para  o  desenvolvimento  econômico,  cultural  e  esportivo  da

comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  referida  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Esclarecemos,  por  fim,  que  a  Emenda  no  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem  por  finalidade  substituir  o  termo  “Projeto”  pelo  termo

“entidade”  no  art.  1o  do  projeto,  a  fim  de  adequar  o  nome  da  instituição  ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.130/2011, em turno
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único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.146/2011

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 dos Moradores de Bamburral,

com sede no Município de Jaboticatubas.

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 2.146/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Bamburral, com sede no Município de Jaboticatubas,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1983 com o escopo de

defender os direitos e interesses dos moradores daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento comunitário por meio

da  realização de  obras  e  serviços;  estimula  a  solidariedade para  a  resolução de

problemas comuns; protege a saúde, a maternidade, a família, a infância e a velhice;

combate a fome e a pobreza; realiza cursos e integra seus associados no mercado de

trabalho; divulga a cultura, o lazer e o esporte;  orienta sobre a proteção do meio

ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  realizado  pela  Associação

Comunitária dos Moradores de Bamburral, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.146/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.168/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar 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 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 2.168/2011 pretende declarar 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. Trata-se de entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses

dos agricultores familiares.

A instituição estimula a produção agropecuária, incentivando a busca de soluções

comuns para os problemas; organiza o acesso de seus assistidos a tecnologias e

insumos necessários à produção; contribui para o fomento e a racionalização de suas

atividades, prestando serviços para a comercialização da produção, especialmente no

manejo, na industrialização, na classificação e no armazenamento; auxilia no acesso

a mecanismos de crédito rural, assistência técnica e pesquisas de mercado; mantém

serviços  próprios  de  análise  físico-química,  contabilidade  e  assistência  jurídica;

realiza atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais, visando a integração

de seus associados e a melhoria de sua qualidade de vida.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.168/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.170/2011

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  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar  do Município de Santo Antônio do Jacinto –

Atraf-Saja –, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

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 2.170/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar  do Município de Santo

Antônio do Jacinto, com sede nesse Município, entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo organizar as comunidades rurais nos aspectos social,

econômico, cultural, ambiental e político, sempre em busca do bem comum.

Com esse propósito,  a instituição defende a preservação do meio ambiente e a

implantação de redes de abastecimento de água e de tratamento de esgoto e da

coleta  seletiva  de  lixo;  busca a  melhoria  contínua  das  condições  dos  espaços  e

equipamentos  públicos;  promove  atividades  de  educação,  com  ênfase no  reforço

escolar,  em  cursos  de  informática  e  de  formação  musical;  combate  a  fome  e  a

pobreza, por meio da segurança alimentar e nutricional e do estímulo à economia

popular  solidária;  e incentiva as condições de saúde e moradia das comunidades

rurais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  realizado  pela  entidade,
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consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.170/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.194/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Clube

Lavapés – Acel –, com sede no Município de Nova Resende.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.194/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Comunitária  Esporte  Clube  Lavapés  –  Acel  –,  com  sede  no  Município  de  Nova

Resende, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1989

com o escopo de promover ampla integração entre os moradores do Bairro Lavapés e

adjacências, incentivando a luta por seus direitos.

Com esse propósito,  a instituição realiza debates sobre temas de interesse dos

associados; desenvolve atividades nas áreas de educação, esporte, cultura e lazer;

implementa  projetos  para  a  melhoria  das  condições  de  vida,  moradia,  higiene,

educação,  saúde,  transporte  e  segurança;  oferece cursos  profissionalizantes  e de

artesanato; orienta sobre a preservação do solo,  da fauna,  da flora e das águas;

defende os direitos da criança e do adolescente conforme normas do Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida Associação em prol
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do  pleno  exercício  da  cidadania  dos  moradores  da  comunidade,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.194/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no

Município de Contagem.

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  2.199/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no Município de Contagem. Trata-se de

entidade de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter cultural.

Com o propósito de promover e difundir a cultura, a instituição realiza atividades

artísticas, de dança, intelectuais, cívicas e recreativas; organiza torneios, encontros,

congressos  e  cursos  destinados  às  crianças  e  aos  jovens,  atua  na  área  social,

fomenta a formação da cidadania e utiliza a dança como instrumento de educação,

saúde e socialização.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao Grêmio Recreativo

Arraial do Chic-Chic o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.199/2011 em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.204/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com sede no Município

de Aiuruoca.

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 2.204/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pedra Cangalha, com sede no Município de Aiuruoca, entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo promover a educação.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  educacionais,  culturais  e

esportivas que contribuam para o desenvolvimento pessoal e a integração social dos

indivíduos;  edita e publica jornais,  boletins,  revistas  e livros de cunho social  e de

interesse  comunitário;  oferece  cursos,  seminários,  congressos,  conferências,

encontros  e  exposições;  organiza  grupos de trabalho para  investigação,  estudo e

análise  de  questões  relevantes  e  de  interesse  local;  distribui  bolsas  de  estudo;

implementa serviços de documentação, informação e cadastro das potencialidades

econômicas e sociais da comunidade; apoia e aconselha os agentes educacionais;

preserva o meio ambiente.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Associação Pedra

Cangalha o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.204/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.205/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem como

finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Catadores  de  Materiais

Recicláveis de Lagoa Santa – Ascamare –, com sede no Município de Lagoa Santa.

A proposição  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  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.205/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação de

Catadores de Materiais  Recicláveis  de Lagoa Santa – Ascamare  –,  com sede no

Município de Lagoa Santa, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo apoiar e defender os interesses dos catadores de material reciclável.

Com esse propósito, a instituição favorece a união e a organização dos catadores

de material reciclável, luta contra a exploração, pela segurança no trabalho e pelo

reconhecimento legal da profissão e apoia as cooperativas de catadores de papel.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascamare,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.205/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.209/2011

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 o Conselho Comunitário  de Desenvolvimento

Rural do Nortinho – CCDRN –, com sede no Município de Frei Gaspar.

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 2.209/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de  Desenvolvimento  Rural  do  Nortinho  –  CCDRN  –,  com  sede  no

Município de Frei Gaspar. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo promover o desenvolvimento local, contribuindo para a melhoria

da qualidade de vida da comunidade.

A instituição realiza ações de proteção da saúde, da família, da maternidade, da

infância e da terceira idade; incentiva o aleitamento materno; organiza campanhas de

combate  a  doenças  transmissíveis  e/ou  infectocontagiosas;  oferece  assistência

médico-odontológica; combate a fome e a pobreza; estimula a produção de alimentos

básicos; realiza campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos e de doação de

materiais de construção para reforma de unidades residenciais; promove a integração

de seus beneficiários no mercado de trabalho; protege o meio ambiente; desempenha

atividades  de  implementação  e  gerenciamento  de  infraestrutura  comunitária  de

saúde,  saneamento  básico,  educação,  habitação,  comunicação  e  eletrificação;

encoraja  a  produção  e  o  beneficiamento  de  produtos  agropecuários  e  divulga  a

cultura e a prática de esportes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  entidade  em  prol  da

comunidade de Frei Gaspar, 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° 2.209/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.213/2011

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  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos

Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz – Amab –, com

sede no Município de Jesuânia.

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 2.213/2011 pretende 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, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover o desenvolvimento

local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  conscientiza  a  comunidade  de  suas

potencialidades; executa programas de qualificação profissional do trabalhador, bem

como de reabilitação e inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho;

incentiva  a  geração de  emprego e  renda;  fomenta  ações  que contribuam para  a

manutenção da memória cultural popular relacionada com os usos, os costumes e as

tradições da diversidade cultural brasileira; promove a arte e a cultura, bem como a

conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico;  realiza  serviços  de  radiodifusão

sonora com finalidade educativa, cultural, artística e informativa; oferece assistência

social às minorias e aos excluídos; combate a fome e a pobreza; organiza cursos e

oficinas; encoraja campanhas de conscientização sobre educação sexual e combate
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ao  tabagismo,  ao  alcoolismo e  à  violência;  protege o  meio  ambiente;  promove o

desenvolvimento sustentável; incentiva o voluntariado; divulga a prática de esportes;

promove a ética,  a paz,  a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Associação  de

Desenvolvimento  Comunitário  dos  Moradores  e  Amigos  dos  Bairros  Barrocada,

Jardim  e  Santa  Cruz,  consideramos  meritório  que  lhe  seja  outorgado  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.213/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.233/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras e

Região, com sede no Município de Lavras.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  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 2.233/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras e Região, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  31

veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalente; e o § 2º do art. 60 dispõe que, no caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade de caráter filantrópico.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.233/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.251/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 85/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Ninheira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.251/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual David Ferraz de Oliveira à escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada na Fazenda Bananeira, no Município de Ninheira.

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
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Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.251/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Bosco – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.302/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Fundação Hospitalar Bom Pastor, com sede no Município de
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Jacinto.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  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 2.302/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Hospitalar Bom Pastor, com sede no Município de Jacinto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 11 veda a remuneração de

seus dirigentes; e o art.  37 dispõe que,  no caso de sua dissolução,  o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública com finalidade semelhante.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.302/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.310/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de

Itaúna – Ascindi –, com sede no Município de Itaúna.



1647
____________________________________________________________________________

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.310/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Itaúna – Ascindi –,

com sede no Município de Itaúna.

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.  4º  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere; e o art. 56 veda a remuneração de seus Diretores.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.310/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.339/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Pinheiro – AP –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  e  distribuída  às



1648
____________________________________________________________________________

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 2.339/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pinheiro – AP –, 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.  22,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  27,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e

atividade  preponderante  em  Belo  Horizonte  e  devidamente  registrada nos  órgãos

públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.339/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.346/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Vila Militar – Amovim –,
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com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  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 2.346/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Vila Militar – Amovim –, com sede no Município

de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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.  48,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 54, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros 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, adequando 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 2.346/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

Militar – Amovim –, com sede no Município de Ipatinga.”.
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Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei complementar em epígrafe

revoga o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10/10/85.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 192, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Em 5/7/2011, este relator apresentou requerimento solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  a  revogação  do  art.  2º  da  Lei  nº  8.980,  de

10/10/85,  cujo  teor  estabelece  que  o  disposto  no  art.  152  da  Lei  nº  7.109,  de

13/10/77, só se aplica a ocupante de cargo do magistério do sexo masculino.

Primeiramente, temos a esclarecer que proposição semelhante, o Projeto de Lei

Complementar nº 63/2010, já tramitou nesta Casa Legislativa, tendo sido considerado

inconstitucional por esta Comissão. 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 Lei nº 7.109, a que se refere o citado art. 2º, contém o Estatuto do Magistério e o
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seu art.  152 dispõe que o professor  que houver  completado 45 anos de idade e

contar  25  anos de regência terá  direito  ao  exclusivo exercício  das  atribuições  do

módulo  2,  previsto  no  art.  13  desta  lei  ou,  a  critério  do  Sistema,  de  outras,

necessárias ao funcionamento da escola.

Ocorre que normas posteriores, notadamente a Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que

institui  as carreiras dos profissionais  de educação básica do Estado, modificaram,

substancialmente, as regras pertinentes às atividades de regência e planejamento,

porquanto o chamado módulo 2, previsto no art. 13, I, a que se refere o art. 152 do

Estatuto do Magistério, já não existe mais. Com efeito, esse módulo foi substituído

pelo item I do Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004.

Hoje, todos os professores têm de realizar atividades de regência, planejamento

pedagógico, avaliação, acompanhamento dos alunos, etc., ou seja, o professor não

pode só  dar  aulas  ou  só participar  do  planejamento  educacional,  pois  o  trabalho

docente envolve atualmente todas as dimensões.

Vale dizer, portanto, que houve revogação tácita do art. 2º, a que se refere o projeto

em análise, haja vista seu conteúdo não ter mais utilidade ou aplicação prática.

Ressalte-se  que  tais  observações  são  de  grande  relevância,  uma  vez  que  a

proposição  cuida  de  norma  que  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores

públicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  do  magistério  do  Poder  Executivo,

matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, “ex vi” do art. 66, letra “c”, da

Constituição Estadual. Contém, portanto, vício de ordem constitucional, que impede a

sua tramitação nesta Casa.

Verifica-se, entretanto, que sua intenção, na prática, já se realizou, pois pretende

suprimir do ordenamento jurídico dispositivo legal que não é mais aplicado.”

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 9/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Cássio

Soares.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 79/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “institui a Política

Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo institui a política estadual de prevenção e controle do

câncer de próstata, que tem como objetivos: estabelecer e difundir de forma eficaz

ações de prevenção do câncer de próstata, com o fim de aumentar a probabilidade de

cura dos doentes; realizar estudos e identificar condições que propiciem melhoria na

qualidade de vida do doente, assim como a expansão dos serviços de assistência

oncológica, e promover e desenvolver recursos humanos na área de saúde visando

ao aperfeiçoamento da assistência oncológica.

Por  fim,  em seu art.  3º,  o  projeto atribui  ao Poder  Executivo a competência de

assistir a pessoa doente de câncer de próstata de forma ampla e eficaz, por meio de

amparo  médico,  psicológico  ou  social;  estimular,  por  intermédio  de  campanhas

anuais, em parceria com órgãos competentes das demais unidades da Federação, a

realização de exames para a detecção do câncer de próstata e demais formas de

prevenção;  estabelecer  campanha  institucional  pelos  meios  de  comunicação  com

mensagens sobre o câncer de próstata e a necessidade da sua prevenção; propor

parcerias com universidades, sociedades civis organizadas, sindicatos, organizações

não governamentais do setor de saúde e entidades médicas para a realização de

palestras  e  debates  sobre  o  câncer  de  próstata,  suas  formas  de  prevenção  e

tratamento;  apoiar  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  direcionado  à

prevenção,  ao  enfrentamento  e  ao  controle  do  câncer  de  próstata,  bem  como à

formação e atualização dos trabalhadores de serviços de saúde; e determinar formas
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de controle, cadastro e avaliação dos riscos do câncer de próstata.

Não  resta  dúvida  sobre  o  mérito  da  proposição,  na  medida  em  que  ela  visa  a

proteger a saúde do homem. Como alerta sua autora, na justificação que acompanha

o projeto, “as doenças da próstata são frequentes ao longo da vida do homem. Se

não  forem  diagnosticadas  a  tempo,  podem  trazer  sequelas,  como  infertilidade,

impotência  sexual,  infecção  generalizada,  problemas  urinários  e  até  mesmo

ocasionar a morte”.

Primeiramente, ressaltamos a competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece

o inciso XII, “in fine”, do art. 24, da Constituição da República.

Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições  Federal  e  Estadual,

respectivamente,  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais, enfatiza as normas constantes das Constituições

Federal  e  Estadual,  estabelecendo,  em  seu  art.  3o,  que  a  “saúde  é  um  direito

fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições

indispensáveis a seu pleno exercício”.

Quanto à implementação de políticas por meio de lei,  deve-se considerar que o

projeto em tela estabelece ações minudenciadas que são inerentes à atividade do

Poder  Executivo,  ferindo,  dessa  forma,  o  princípio  da  separação  dos  Poderes,

consagrado no art.  2º da Constituição da República,  que estabelece as regras de

competência de cada Poder. Se ao Legislativo cabem as competências legiferante e

fiscalizadora, ao Executivo cabem as atividades administrativas.

Resulta daí  o entendimento reiterado nesta Comissão de que a elaboração e a

execução  de  programas  ou  planos  de  governo  são  atividades  eminentemente

administrativas,  que  não  demandam,  por  via  de  regra,  previsão  legal.  Afinal,  o

programa prevê, de forma detalhada, o “modus operandi” da ação administrativa para

a implementação de determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez,

opera no  plano da abstração e da  generalidade e  não pode avançar  a ponto  de
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minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a  implementação  de  programa

governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar

o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na

decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224,  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.

Todavia,  em  face  da  importância  do  tema,  apresentamos,  em  observância  à

consolidação  das  normas  jurídicas,  substitutivo  ao  final  deste  parecer,  o  qual

acrescenta  à  Lei  nº  18.874,  de  2010,  que  institui  a  Política Estadual  de  Atenção

Integral  à  Saúde do Homem no Âmbito do Sistema Único de Saúde,  o conteúdo

essencial do projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoá-lo.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 79/2011 na forma do substitutivo redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual

de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de Saúde -

SUS.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  art.  5º  da  Lei  nº  18.874,  de  20  de  maio  de  2010,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes incisos :

“Art. 5º - (...)

XI - implantar e difundir ações eficazes de prevenção do câncer;

XII - aperfeiçoar e expandir a assistência oncológica;

XIII  -  estimular  a implantação de programas e políticas referentes ao câncer de

próstata.”.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito  Alves  -  Bruno



1655
____________________________________________________________________________

Siqueira - Cássio Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 235/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.029/2009,  estabelece  condições  para  o

comércio varejista e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira, 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 proposta  em  exame  pretende  dar  relevo  ao  princípio  da  devida  informação,

consagrado  pelo  direito  brasileiro  no  que  se  refere  às  relações  de  consumo,

obrigando  os  estabelecimentos  comerciais  a  divulgar  a  relação  dos  produtos

disponíveis para a venda, com individualização de marca, preço e peso individual.

Além disso,  o projeto estabelece o tempo máximo de 15 minutos de espera do

consumidor para o pagamento das suas compras.

É importante ressaltar que esta Comissão já se manifestou sobre a proposta, na

legislatura  anterior,  quando  do  trâmite  do  projeto  desarquivado,  apresentando

substitutivo.  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.

“Pode-se inferir, pela leitura da disposição constante no art. 1º do projeto, que tais

estabelecimentos passariam a divulgar,  em local de fácil  acesso e em páginas da

internet, relação contendo a marca, o preço e o peso dos produtos disponibilizados no

mercado. Ao justificar a proposta, o autor faz alusão aos preceitos constantes na Lei

nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que
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assegura o direito  à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e

serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,

qualidade  e  preço.  Trata-se,  na  verdade,  da  exteriorização  dos  princípios  da

transparência e da devida informação,  inerentes a  toda relação de consumo, que

foram acolhidos  pelo  direito  pátrio,  especialmente  pelo  Código  do  Consumidor.  É

importante enfatizar que, nos últimos anos, foram editadas inúmeras leis relativas à

fixação de preços dos produtos nos estabelecimentos de venda a varejo, podendo-se

citar a Lei Federal nº 10.962, de 11/10/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.903, de

20/9/2006,  e  as Leis  nºs  12.789,  de  17/4/98,  e 13.765,  de  30/11/2000.  Há de se

concluir  que as referidas normas praticamente esgotaram a matéria,  sendo que a

legislação federal e a mineira possuem conteúdos bastante similares. Remanescem

como  característica  inovadora  da  proposta  em  análise  a  obrigatoriedade  de  o

fornecedor  divulgar  as  listas  de  preços  dos  produtos  por  meio  da  internet  e  a

estipulação de tempo máximo de espera para o pagamento das compras, o que, no

nosso entender, devem ser objeto de emenda à legislação do Estado, em obediência

ao princípio da consolidação das normas. É importante lembrar que a prerrogativa

para a edição de leis relativas à proteção ao consumidor é concorrente entre a União,

os Estados e o Distrito Federal, o que se verifica pelo disposto no art. 24, V, VIII, da

Constituição  da  República.  Estaria  esta  Casa  Legislativa,  portanto,  a  exercer  a

competência  residual  ou  suplementar,  prevista  no  art.  2º  do  dispositivo  citado,

lembrando  que  o  tempo  máximo  de  15  minutos  de  espera  para  pagamento  das

compras deve ser mais bem avaliado pela comissão de mérito a que a proposta foi

distribuída.  O  referido  dispositivo  não  está  maculado  pela  pecha  da

inconstitucionalidade,  uma  vez  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  reiteradas

oportunidades,  reputa válida a legislação estadual  sobre o tempo de espera para

atendimento  nas  instituições  financeiras  e,  até  mesmo,  em  serventias  do  foro

extrajudicial.  Por  outro  lado,  não  existe  nenhuma  vedação  a  que  se  instaure  o

processo legislativo por iniciativa parlamentar, o que nos leva a opinar pela tramitação

da proposta na forma do Substitutivo nº 1.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 235/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.765, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados os seguintes arts. 4º-A e 4º-B à Lei nº 13.765, de 30

de novembro de 2000:

“Art.  4º-A  -  Os  preços  a  que  se  refere  esta  lei  devem  ser  publicados

simultaneamente  na  internet,  contendo  a  caracterização  do  produto,  com  a

identificação da marca e do peso.

Parágrafo  único  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  estabelecimento

classificado como pequena ou microempresa.

Art.  4º-B  -  Fica  limitado  ao  máximo  de  15  minutos  o  tempo  de  espera  do

consumidor para o pagamento das compras.”.

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

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Cássio Soares -  Luiz Henrique -  Delvito

Alves - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 392/2011

Comissão de Saúde

Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 226/2007, o projeto de lei em

análise, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., “dispõe sobre a proibição da

exigência  de  caução  por  parte  dos  prestadores  de  serviços  contratados,

credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de planos de assistência

à saúde no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição, por semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 1.953/2011, de autoria do

Deputado Rogério Correia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº
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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, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  pretende  proibir  a  exigência  de  garantia,  em  qualquer

situação,  para  atendimento  por  parte  dos  hospitais,  das  clínicas  e  das  demais

empresas que prestam serviços para as operadoras de planos de saúde, na condição

de credenciados, contratados, cooperados ou referenciados, no ato da prestação do

serviço ou anteriormente a isso.

O objetivo da  proposição é  vedar  uma prática  observada na rede particular  de

saúde,  notadamente em situações de urgência e emergência. Não raro ouvem-se

denúncias de exigência de garantia dos usuários de operadoras de planos e seguros

de saúde como condicionante para a prestação de serviços médico-hospitalares.

As  alegações  apresentadas  se relacionam, na maioria  das vezes,  a  desacertos

entre os próprios prestadores e as operadoras de saúde, penalizando o usuário em

momento de fragilidade física e emocional.

Cumpre primeiramente informar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar –

ANS –, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, é o órgão responsável

pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a

assistência  suplementar  à  saúde,  conforme  dispõe  a  Lei  Federal  nº  9.961,  de

28/1/2000, que a instituiu. Dentro de sua competência, a ANS editou a Resolução

Normativa nº 44, em 24/7/2003, que estabelece em seu art.  1º:  “fica vedada,  em

qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados,

credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de planos de assistência

à saúde e seguradoras especializadas em saúde, de caução, depósito de qualquer

natureza,  nota  promissória  ou  quaisquer  outros  títulos  de  crédito,  no  ato  ou

anteriormente à prestação do serviço”.

No  âmbito  estadual,  existe  a  Lei  nº  14.790,  de  20/10/2003,  que  proíbe,  em

situações  de  urgência  e  emergência,  a  exigência  de  depósito  prévio  para

internamento  em hospital  da  rede  privada.  Essa norma  tem  caráter  geral,  isto  é,

aplica-se  a toda a  rede hospitalar  privada,  não se  restringindo às atividades  das

operadoras de planos e seguros de saúde.
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A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ao  analisar  o  projeto  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  que altera  a  Lei  nº  14.790,  de 2003,  ampliando a proibição da

exigência de depósito prévio para internamento de doente em todas as situações e

não somente nas urgências e emergências.

Não  concordamos  com  a  alteração  proposta  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, pois entendemos que ampliar a proibição para casos em que não há risco de

vida seria interferir na atividade econômica dos hospitais privados. Os serviços de

saúde  prestados  pela  rede  privada  possuem  a  proteção  constitucional  da  livre

iniciativa,  que  consiste  na  autodeterminação  para  explorar  determinada  atividade

econômica. Além do mais, convém esclarecer que a pretensão do autor é proibir a

cobrança de depósito antecipado por parte da rede privada que presta serviços para

as operadoras de planos de saúde.

Apesar  de  a  ANS  já  haver  regulamentado  a  matéria  em  norma  infralegal,

consideramos  oportuno  reforçar  essa  posição  em  lei  estadual  e  por  esse  motivo

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  a  proposição  anexada.  O  Projeto  de  Lei  nº

1.953/2011  tem  conteúdo  semelhante  ao  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça, e por esse motivo as considerações feitas ao

substitutivo se aplicam à proposição anexada.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 392/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a ementa e o art. 1º da Lei nº 14.790, de 20 de outubro de 2003, que proíbe,

em  situação  de  urgência  e  emergência,  a  exigência  de  depósito  prévio  para

internamento em hospital da rede privada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 14.790, de 20 de outubro de 2003, passa a vigorar com

a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer natureza para

internamento em hospital da rede privada:

I – em caso de urgência ou emergência;

II  –  em qualquer  caso,  se o hospital  for  contratado,  credenciado,  cooperado ou

referenciado de plano de assistência à saúde ou de seguradora especializada em

saúde da qual o paciente é usuário.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 14.790, de 2003, passa a ser: ”Proíbe a exigência de

depósito prévio para internamento em hospital da rede privada nas situações que

especifica.”.

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

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 551/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Paulo Guedes, “institui a política

estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados e dá

outras providências”.

A proposição foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em exame pretende instituir política pública de incentivo à produção e ao

consumo de mandioca e seus derivados. No art. 2º, estabelece obrigações para o

Estado, tais como a identificação e a delimitação de áreas adequadas à produção e o

registro  e  a  fiscalização  de  unidades  de  produção  agrícolas,  agroindustriais  e

industriais.  No  art.  3º,  prevê  a  participação  compulsória  de  representantes  dos
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diversos  setores  econômicos  e  sociais  na  implementação  da  política.  No  art.  4º,

autoriza  o  Executivo  a  conceder  crédito  presumido  de  ICMS  nas  operações  de

comercialização de mandioca e seus derivados com Estados que concedem isenção

desse tributo nas  suas operações internas com os mesmos  produtos.  No art.  5º,

determina a inclusão da farinha ou fécula de mandioca na composição de cestas

básicas distribuídas por programas sociais do governo mineiro.

Na análise dos Projetos de Lei nºs 1.025/2000, 179/2003, 1.667/2004 e 1.925/2004,

esta  Comissão  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  de  tais

proposições  sob o argumento  de  que a  iniciativa  legislativa  de  se estabelecerem

normas genéricas voltadas para o desenvolvimento da economia, nos seus diversos

setores, encontrava amparo no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado. Em outras

palavras, a deflagração do processo legislativo para a instituição de política pública,

por meio de normas abstratas, como instrumento norteador e principiológico da ação

estatal, é atribuição compartilhada, constitucionalmente, pelos Poderes Legislativo e

Executivo e pelos cidadãos.

Ressalte-se, no caso, a consonância da proposição com o disposto no art. 247 da

Constituição  Estadual  e  com a  Lei  nº  11.405,  de  28/1/94,  que  tratam  da  Política

Estadual de Desenvolvimento Agrícola.

Para sanar vício de inconstitucionalidade, propomos a supressão do art.  4º,  que

trata do crédito presumido do ICMS. Como se sabe, medida dessa natureza submete-

se ao crivo do Conselho Nacional de Política Fazendária, nos termos do art. 155, § 2º,

XII, “g”, da Constituição da República. Além disso, a citada renúncia de receita não

atende aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 551/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 843/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.803/2009, altera a Lei nº 7.302, de 21/7/78,

que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  vem  a  proposição  a  esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a alterar a Lei  nº  7.302, de 21/7/78, que dispõe

sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado. Para tanto, estabelece limites

sonoros distintos,  de acordo com a  especificidade de áreas urbanas e rurais,  em

período diurno e noturno. Além disso, em caso de descumprimento da norma, impõe

multa  no  valor  de  1.000  a  5.000  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais,

graduada de acordo com a gravidade da infração, ressalvados os casos a serem

punidos de acordo com lei federal.

A reforma  sanitária  produzida  na  Constituição  Federal  de  1988  trouxe  grandes

transformações  para  a  saúde  pública  do  País.  Entre  essas  inovações,  está  a

mudança  de  conceito  da  saúde,  que  deixou de  ser  considerada  apenas  como o

estado de ausência de doença e passou a ser concebida como condição de bem-

estar determinada e condicionada por fatores como alimentação, moradia, educação,

trabalho, renda, lazer e meio ambiente. Em relação a este último, a qualidade sonora

deve ser considerada como um de seus pressupostos essenciais,  hája vista estar

consagrado pelo art. 225 da Constituição Federal e por outros dispositivos legais.

Com efeito,  o meio ambiente sonoro afeta diretamente a qualidade de vida e a

saúde das pessoas. Com a intensificação do processo de urbanização das cidades, a

poluição sonora passou de problema de vizinhança a questão de saúde pública. No

Brasil, a poluição sonora tem crescido muito nas últimas décadas, especialmente nas

regiões de maior adensamento populacional,  abalando, assim, o meio ambiente e
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ocasionando graves problemas físicos e psíquicos nas pessoas.

A poluição sonora tem características  peculiares  que a  diferenciam dos  demais

tipos de poluição. É classificada como o tipo mais difuso de perturbação ambiental,

pois em todos os lugares onde o homem habita ou interage existe alguma forma de

emissão de ruídos. Por esse motivo, é mais difícil identificar e controlar suas fontes.

Ademais, a poluição sonora gera seus efeitos somente nas proximidades das fontes

de emissão e não deixa nenhuma espécie de resíduo no ambiente. Contudo, acumula

efeitos no organismo humano,  os quais podem desaparecer com a interrupção do

ruído ou acarretar graves problemas à saúde, direta ou indiretamente.

Segundo estudos do Departamento de Neurofisiologia da Universidade Federal de

Minas Gerais, entre os problemas diretos estão as restrições auditivas, a dificuldade

na comunicação com as pessoas e as dores de ouvido. Por outro lado, indiretamente,

a exposição contínua a ruídos pode levar a distúrbios clínicos como insônia, dispneia,

taquicardia, aumento de pressão arterial,  complicações estomacais, fadiga física e

mental,  impotência  sexual,  entre  outros.  Além  disso,  verifica-se  que  o  ruído

estressante  libera  substâncias  excitantes  no  cérebro,  o  que  torna  as  pessoas

dependentes, incapazes de tolerar o silêncio.

Ao  lado  dos  sintomas  físicos  provocados  por  ruídos  estressantes,  estão  os

distúrbios  psicológicos.  Há  casos  de  estresse  crônico,  em  que  são  constatadas

diversas reações orgânicas: náuseas, cefaleias, irritabilidade, instabilidade emocional,

redução  da  libido,  ansiedade,  nervosismo,  perda  de  apetite,  fadiga,  redução  da

produtividade e aumento do número de acidentes no trabalho.

Cumpre destacar que os prejuízos causados pela poluição sonora variam de acordo

com  o  grau  de  sensibilidade  auditiva  dos  indivíduos.  No  entanto,  a  partir  de

determinado limiar, ela faz mal a todos. A Organização Mundial de Saúde – OMS –

estabelece que o limite de tolerância do organismo humano à poluição sonora é de 65

decibéis e que, a partir de 56 decibéis, já pode produzir transtornos auditivos. Ruídos

superiores a 76 decibéis causam problemas à saúde e, se superiores a 100 decibéis,

o trauma auditivo pode levar à surdez. Outro fator importante a ser considerado é o

tempo de exposição aos ruídos.

Como se vê, a poluição sonora é uma questão de saúde pública, de ordem social e
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educacional. Para coibi-la, é imprescindível a fiscalização dos limites estabelecidos

para  a  emissão  de  sons  e  ruídos,  bem  como a  conscientização  da  sociedade  a

respeito dos problemas que podem advir desse tipo de poluição.

Para controlar a poluição sonora, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a

Resolução nº 1, de 8/3/90, que dispõe sobre a emissão de ruídos em decorrência de

quaisquer  atividades  industriais,  comerciais,  sociais  ou  recreativas,  determinando

padrões, critérios e diretrizes. De acordo com essa norma, são prejudiciais à saúde e

ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela

NBR nº 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da

Comunidade –, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Da  mesma  forma,  o  nível  de  som  produzido  na  execução  dos  projetos  de

construção ou de reformas de edificações para atividades heterogêneas não poderá

ultrapassar  os  níveis  estabelecidos  pela  NBR nº  10.152  –  Níveis  de  Ruído  para

Conforto Acústico –, também da ABNT.

A ABNT recomenda que os ruídos emitidos em localidades rurais  alcancem, no

máximo, 40 decibéis e, em localidades urbanas, variem de 45 decibéis (em áreas

hospitalares)  a  70  decibéis  (em  áreas  estritamente  industriais),  dependendo  das

características da área – residencial, comercial, administrativa ou industrial, com ou

sem  corredores  de  trânsito.  No  período  noturno,  esses  limites  são  reduzidos  em

aproximadamente  5  decibéis.  Ruídos  acima  desses  valores  podem  causar

desconforto acústico e danos à saúde.

Por  sua  vez,  a  emissão  de  ruídos  produzidos  por  veículos  automotores  e

produzidos no interior  dos ambientes de trabalho deve estar no limite previsto em

normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo órgão

competente do Ministério do Trabalho.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  alegando  a  competência

concorrente entre União, Estados e Municípios para editar normas de proteção ao

meio ambiente e combate à poluição sonora. Além disso, essa Comissão pontuou

que a proposição em análise confere caráter de atualidade à Lei nº 7.302, de 21/7/78,

que disciplina o assunto e que, mesmo já tendo sido alterada, carece de adequação
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para acompanhar as recentes exigências da sociedade.

As alterações estabelecidas pela  proposição em estudo estão  em conformidade

com a versão mais recente da NBR nº 10.151, editada em junho de 2000, tanto com

relação  às  faixas  de  intensidade  de  ruídos  externos  para  critério  de  avaliação,

conforme a área especificada, quanto aos horários de limite. Essa norma estabelece

que os limites de horário para emissão de ruídos em ambientes externos podem ser

estabelecidos pelas autoridades locais, de acordo com os hábitos da população. Há,

porém, algumas exigências mínimas: não se pode emitir ruídos no período entre 22

horas e 7 horas do dia seguinte e, em caso de domingos e feriados, antes das 9

horas da manhã. O projeto em estudo ainda proíbe a emissão de ruídos de máquinas

e equipamentos utilizados em construção e obras em geral aos domingos e feriados e

limita o horário de permissão até às 20 horas, nos demais dias da semana.

A fim de adequar a proposição em análise aos termos da NBR nº 10.151, de 2000,

sugerimos a apresentação da Emenda nº 1 ao projeto original, para incluir na tabela

do  Anexo  I  os  limites  sonoros  em  período  diurno  e  noturno  para  as  áreas

predominantemente industriais.

O uso adequado dos equipamentos sonoros é o desejado numa sociedade plural;

contudo, esta nem sempre é a regra.  A sociedade moderna vem sofrendo com a

forma,  agressiva e incômoda,  com que alguns cidadãos fazem uso dos aparelhos

sonoros. Vale ressaltar que esse não é um problema somente das grandes cidades.

As pequenas aglomerações urbanas e rurais também sofrem com a poluição sonora.

Enfim, a questão da poluição sonora é tão grave, que a OMS a classifica como o

terceiro maior problema ambiental relacionado à saúde pública na atualidade. Como a

tecnologia  avança,  é  sempre  preciso  atualizar  a  legislação  para  o  controle  das

atividades poluidoras. A proposição em comento é, portanto, pertinente e oportuna.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 843/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se à tabela do Anexo I da Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, a que se

refere o art. 2º do projeto, a seguinte linha:
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“Anexo I

(...)

Área predominantemente industrial 70 60”

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.712/2009, dispõe sobre a proibição do uso de

agrotóxicos  que  contenham  os  princípios  ativos  que  especifica  e  dá  outras

providências.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  da  matéria  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, 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

A  proposição  em  epígrafe  visa  proibir  no  Estado  o  uso  de  agrotóxicos  que

apresentem,  em  sua  composição,  os  princípios  ativos  que  menciona.  Determina

também  que  o  Poder  Executivo  adote  medidas  para  recolher  esses  produtos,

promover  e  estimular  a  produção  de  alimentos  orgânicos  e  divulgar  informações

sobre os efeitos nocivos do uso inadequado de agrotóxicos.  Além disso, institui  a

Semana  de  Proteção  contra  os  Agrotóxicos,  a  ser  celebrada  na  semana  que

compreender o dia 13 de maio. Autoriza,  ainda,  o Executivo a criar  no âmbito do

Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –  programas  para  a  prevenção,  diagnóstico  e

tratamento de doenças provocadas por agrotóxicos. Dispõe, também, que os casos

de doenças e óbitos decorrentes da exposição a agrotóxicos deverão ser notificados

à Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo  a  definição  constante  no  Decreto  Federal  nº  4.074,  de  4/1/2002,  que
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regulamenta a Lei Federal nº 7.802, de 11/7/89, agrotóxicos são produtos e agentes

de  processos  físicos,  químicos  ou  biológicos,  destinados  ao  uso  nos  setores  de

produção,  no  armazenamento  e  beneficiamento  de  produtos  agrícolas,  nas

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas

e  de  ambientes  urbanos,  hídricos  e  industriais,  cuja  finalidade  seja  alterar  a

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres

vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como

desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.

Os agrotóxicos são nocivos à saúde humana, podendo causar problemas no campo

da fertilidade, malformações fetais, alterações genéticas e até câncer. Também são

relatados efeitos deletérios sobre os sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular,

geniturinário,  gastrointestinal,  pele,  olhos,  além  de  alterações  hematológicas  e

reações alérgicas a essas substâncias. As pessoas mais expostas a esses produtos

são os trabalhadores do setor agropecuário, de empresas desinsetizadoras, da saúde

pública (que atuam no controle de endemias e nas zoonoses), da capina química, de

transporte,  comercialização  e  produção  de  agrotóxicos.  Além  de  os  agrotóxicos

prejudicarem  pessoas  que  sofrem  exposição  ocupacional  a  eles,  podem  ainda

provocar  contaminação alimentar  e  ambiental  que coloca em risco  de  intoxicação

outros grupos populacionais.

Para proibir o uso de agrotóxicos que contenham determinados princípios ativos,

conforme pretende o art. 1º da proposição, há certos procedimentos administrativos

determinados tanto pela legislação federal quanto pela estadual.

No âmbito federal, a Lei nº 9.782, de 26/1/1999, que define o Sistema Nacional de

Vigilância  Sanitária  e  cria  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  –

estabelece em seu art. 8º, § 1º, II, que cabe a essa Agência, respeitada a legislação

em vigor, “regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam

risco  à  saúde  pública”,  considerando-se  como  bens  e  produtos  submetidos  ao

controle e fiscalização sanitária os “alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas,

seus  insumos,  suas  embalagens,  aditivos  alimentares,  limites  de  contaminantes

orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários”.

Ainda em âmbito federal,  a matéria é tratada na Lei n° 7.802, de 11/07/89, que
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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, e no Decreto nº 4.074, de 4/1/2002, que a regulamenta. No art.

2º,  VI,  do  mencionado  decreto,  a  competência  para  promover  a  reavaliação  de

registro  de  agrotóxicos,  seus  componentes  e  afins  é  atribuída  aos  Ministérios  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio Ambiente.

Assim, a atribuição de regulamentar o uso de agrotóxicos cabe à Anvisa, e não ao

Poder Legislativo. No exercício de sua competência, essa agência já publicou várias

resoluções restringindo ou proibindo o uso de agrotóxicos que continham cihexatina,

endossulfam, fosmete, triclorfom e metamidofós, princípios ativos relacionados no art.

1º da proposição em análise .

No  âmbito  estadual,  os  procedimentos  administrativos  para  proibir  o  uso  de

agrotóxicos são determinados pela Lei nº 10.545, de 13/12/1991, que dispõe sobre

produção,  comercialização  e  uso  de agrotóxico  e  afins  e  dá  outras  providências,

regulamentada pelo Decreto nº 41.203, de 8/8/2000.

Em  primeiro  lugar,  conforme  o  art.  7° da  mencionada  lei,  o  requerimento  para

cancelar ou impugnar o registro no cadastro de agrotóxico, seus componentes e afins

só pode partir de entidade de classe representativa de profissão ligada ao setor do

meio ambiente e saúde, partido político com representação na Assembleia Legislativa

e entidade legalmente constituída para a defesa de interesses difusos relacionados

com a proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais.

Em segundo lugar, de acordo com o § 1º do art. 7º da referida lei, “o requerimento

deve  ser  acompanhado  de  informações  toxicológicas  sobre  a  contaminação

ambiental  e  comportamento  genético,  bem  como sobre  os  efeitos  no  mecanismo

hormonal,  realizado  por  laboratório  capacitado.  Conforme  o  §  2º,  o  pedido  de

cancelamento ou impugnação deve ser formalizado em petição dirigida à Secretaria

de Estado competente, acompanhado de laudo técnico firmado por, no mínimo, dois

profissionais habilitados na área de biociências.

Como se  pode constatar,  a  proibição do uso de agrotóxicos  com determinados



1669
____________________________________________________________________________

princípios ativos é um processo administrativo essencialmente técnico, que não pode

ser realizado por meio de projeto de lei.

No que se refere a previsão do art. 4º do projeto, que determina ao Poder Executivo

a  adoção  de  medidas  que  promovam  e  estimulem  a  produção  de  alimentos

orgânicos,  além  da  divulgação  dos  efeitos  nocivos  do  contato  e  manuseio  de

agrotóxicos, entre outras informações, cumpre esclarecer que a mencionada Lei nº

10.545  já  traz  essas  determinações.  O  art.  16  estabelece  que  “o  poder  público

promoverá pesquisas e a adoção de práticas destinadas ao incentivo, promoção e

difusão de métodos e tecnologias alternativas ao uso de agrotóxicos e afins”. Já o art.

17  institui  que “o Poder  Executivo desenvolverá ações de instrução,  divulgação e

esclarecimento  que  estimulem  o  uso  seguro  e  eficaz  dos  agrotóxicos,  seus

componentes  e  afins,  com  o  objetivo  de  reduzir  os  efeitos  prejudiciais  aos  seres

humanos, animais e meio ambiente, além de prevenir acidente que decorra de sua

utilização imprópria”.

O art.  6º da proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a criar

programas  voltados  para  o  desenvolvimento  de  ações  de  vigilância  à  saúde  e

assistência direcionadas aos que trabalham com agrotóxicos.  Essas ações seriam

executadas nas unidades de saúde do SUS, em especial nos Centros de Referência

em Saúde do Trabalhador – Cerest. Informamos, no entanto, que a Área Técnica de

Saúde do Trabalhador da Secretária  de Atenção à Saúde,  órgão do Ministério  da

Saúde,  publicou,  em 2006,  um  Protocolo de Atenção à Saúde dos Trabalhadores

Expostos a agrotóxicos, com a finalidade de orientar a atuação da rede de atenção à

saúde  do  SUS,  no  que  se  refere  ao  diagnóstico,  tratamento,  recuperação,

reabilitação,  promoção,  prevenção  e  vigilância,  relacionados  com  o  uso  destas

substâncias. Esse documento já discrimina de forma detalhada as ações a serem

desenvolvidas em todos os níveis de atenção à saúde, o que torna desnecessário o

comando contido no art. 6º da proposição em comento.

No que se refere à obrigação de notificar à Secretaria de Estado de Saúde os casos

de doenças e óbitos decorrentes da exposição aos agrotóxicos, conforme prevê o art.

7º do projeto, esclarecemos que essa determinação já está prevista na Portaria nº

2.472,  de  31/8/2010,  do  Ministério  da  Saúde.  As  intoxicações  exógenas  por
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substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados estão

na Lista de Notificação Compulsória presente no Anexo 1 dessa portaria. O art. 3º da

mesma portaria  estabelece  que os  casos  deverão  ser  notificados  ao Sistema de

Informação de Agravos de Notificação – Sinan –, obedecendo às normas e rotinas

estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Além

de o comando do art. 7º do projeto já ter sido atendido na referida portaria, constata-

se nesse dispositivo uma impropriedade quanto ao órgão a que se deveriam notificar

os casos de doenças e óbitos causados por agrotóxicos, o que o torna improcedente.

Esta  Comissão está  de  acordo com a  Comissão  anterior,  que,  em  sua  análise

preliminar, concluiu que os objetivos do projeto em análise já se encontram em sua

maioria atendidos na legislação vigente, salvo o disposto no art.5º, para o qual não

encontrou óbices jurídicos.

Conforme explicitado neste parecer, o uso de agrotóxicos pode colocar em risco a

saúde e o meio ambiente. Por esse motivo consideramos meritória a instituição de

uma semana de conscientização que promova ações educativas sobre o uso correto

dessas substâncias,  a destinação apropriada das embalagens que as contêm e o

risco que podem causar à saúde e ao meio ambiente. Dessa forma, concordamos

com o Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.178/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Adelmo Carneiro Leão - Hely

Tarqüínio - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.319/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.319/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.752/2009,  proíbe  os

profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar, fora do ambiente de atuação,
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os equipamentos de proteção individual com os quais trabalham, tais como jalecos e

aventais, e dá outras providências.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº1.788/2011, da Deputada Liza Prado, por semelhança

de objeto.

Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja

emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  tem por  objetivo proibir  os  profissionais  de saúde que

atuam no Estado – médicos,  dentistas,  enfermeiros,  instrumentistas,  auxiliares  de

enfermagem, biomédicos, radiologistas e laboratoristas – de usarem equipamento de

proteção  individual  fora  do  ambiente  de  trabalho.  O  projeto  autoriza,  ainda,  a

Secretaria  de Estado de Saúde – SES – a realizar  campanhas  dirigidas a esses

profissionais com o fim de conscientizá-los sobre o correto uso dos equipamentos

citados.  Por  fim,  o  projeto  prevê  sanções  aos  profissionais  que  descumprirem  o

comando do projeto.

A utilização de jalecos é recomendada pela Organização Mundial de Saúde – OMS

– com o fim de fornecer uma barreira de proteção contra acidentes e incidentes, além

de reduzir  a  transmissão  de  micro-organismos.  Entretanto,  o  uso do jaleco  como

equipamento  de  proteção  individual  tem  sido  questionado,  pois  esse  instrumento

poderia  ser  também  um  veículo  de  transmissão  de  micro-organismos.  É  o  que

concluiu a pesquisa “O potencial da vestimenta médica como possível fonte e veículo

de  transmissão  de  micro-organismos”,  realizada  em  setembro  de  2010  pela

Faculdade  de  Medicina  da  PUC-SP,  com  o  objetivo  de  comparar  a  microbiota

existente  nos  jalecos  com  a  de  não  usuários  dessa  vestimenta.  O  resultado  da

pesquisa indicou que a contaminação dos jalecos é elevada, chegando a cerca de

95% das amostras, contaminação próxima à do punho de não usuários de jalecos.

Diante  desse resultado,  a  pesquisa  defende o  uso  racional  do  jaleco,  restrito  ao
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ambiente de trabalho, bem como o estímulo da prática de lavagem das mãos.

A matéria é regulamentada pela Norma Regulamentadora nº 32 – NR 32, aprovada

pela Portaria nº 485/2005, do Ministério do Trabalho. Nos termos da norma citada,

que trata de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, os trabalhadores

não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e

as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

Iniciativas semelhantes à da proposição em estudo ocorreram no Estado de São

Paulo, por meio da Lei nº 14.466, de 8/6//2011, e no Município de Belo Horizonte, por

meio da Lei nº 10.136, de 18/3//2011.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  ao  examinar  a  matéria,  propôs algumas

modificações para aperfeiçoar o projeto, como a inclusão de estudantes e estagiários

de saúde entre os destinatários da norma. Outra alteração pertinente diz respeito à

supressão do art. 2º do projeto, que autoriza a SES a realizar campanhas, atividade

de cunho administrativo que já integra o rol de competências daquele órgão. Estamos

de acordo com todas as alterações propostas no Substitutivo n°1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 6/4/2003, esta

Comissão deve  manifestar-se  também  sobre  o  projeto  anexado à  proposição em

análise. Como se trata de matéria semelhante à da proposição em estudo, a ela se

aplicam os mesmos argumentos apresentados neste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.319/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.433/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 1.433/2011, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.305/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade

de apresentação de mensagens educativas sobre o uso de drogas e substâncias

entorpecentes  durante  “shows”  e  eventos  culturais  e  esportivos  voltados  para  o

público infanto-juvenil realizados no Estado.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

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

A proposição em análise pretende tornar obrigatória a apresentação de mensagens

que alertem sobre os danos causados pelo consumo de álcool e outras drogas, nos

“shows” e eventos culturais e esportivos realizados no Estado, voltados para o público

infanto-juvenil. Nos termos do projeto, tais mensagens deverão ser apresentadas por

escrito, oralmente ou por meio de vídeo.

Segundo  dados de  2004  da  Organização  Mundial  de  Saúde  –  OMS  –,

aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O uso abusivo

do álcool cresce de forma preocupante em países em desenvolvimento e pode levar a

graves  alterações  clínicas,  como doenças  que  atingem  os  aparelhos  digestivo  e

cardiovascular,  câncer  de  fígado,  de  estômago  e  de  mama,  cirrose  hepática,

deficiências  nutricionais,  doenças  do  feto  e  do  recém-nascido  de  mãe  alcoolista,

doenças  neurológicas  e  agravamento  de  doenças  psiquiátricas,  entre  outros

distúrbios. O uso indevido de álcool é responsável por 3,2% de todas as mortes e por

4% de anos perdidos de vida útil por parte de quem o consome. Na América Latina,

cerca de 16% dos anos de vida útil  perdidos estão relacionados ao uso indevido

dessa substância, índice quatro vezes maior do que a média mundial.

No Brasil, o primeiro Levantamento Nacional sobre Padrões de Consumo de Álcool

na  População  Brasileira,  de  2006,  realizado  pela  Senad,  em  parceria  com  a

Universidade Federal de São Paulo, revelou que o consumo de álcool, ao menos uma

vez na vida, por estudantes de ensino médio e fundamental foi de 65% e de 41% por

crianças de faixa etária de 10 a 12 anos. O consumo frequente de bebidas alcoólicas

(definido como 6 ou mais vezes no mês anterior às entrevistas) por estudantes de
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ensino médio e fundamental foi de cerca de 11%. Além disso, o uso pesado (definido

como 20 vezes ou mais no mês anterior às entrevistas) foi de quase 7%. Em relação

ao uso de bebida alcóolica por maiores de 18 anos, 52% dos brasileiros bebem pelo

menos uma vez ao ano. Entre os homens, o índice é de 65%, e entre as mulheres, de

41%. Entre os usuários de álcool, 60% dos homens e 33% das mulheres consumiram

5 doses  ou mais  na  vez em  que  mais  beberam no ano anterior  à  pesquisa.  Do

conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28% consomem bebida

alcoólica de 1 a 4 vezes por semana.

Os custos decorrentes do uso indevido de álcool pela população são elevados para

o Sistema Único de Saúde – SUS. Dados do Datasus referentes ao ano de 2001

mostram  que  ocorreram  84.467  internações  para  tratamento  de  problemas

relacionados  ao  uso  do  álcool, mais  de  quatro  vezes  o  número  de  internações

decorrentes do uso de outras drogas. Como a média de permanência em internação

foi de 27,3 dias para o período selecionado, essas internações tiveram em 2001 um

custo anual para o SUS de mais de R$60.000.000,00. Esses números não incluem os

gastos com os tratamentos ambulatoriais, nem com as internações e o tratamento de

doenças  decorrentes  do  consumo de  álcool;  também  não  incluem  internações  e

tratamentos  decorrentes  de  acidentes  ou  atos  de  violência  provocados  pelo  uso

indevido do álcool. No período compreendido entre janeiro de 2001 e novembro de

2003, o SUS gastou cinco vezes mais com as decorrências do uso de álcool do que

com as de outras substâncias psicoativas – 84,5% contra 14,6%.

Diante  da  complexidade  do  problema,  entendemos  que  medidas  como  a

preconizada  pelo  projeto,  desde que  inseridas  em  um  conjunto  mais  amplo  de

abordagens de prevenção do uso indevido de álcool e de outras drogas, contribuem

para a proteção da saúde de crianças e jovens.

No âmbito do Estado, destacamos algumas leis sobre o tema, tais como a Lei nº

13.080, de 30/12/98, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de

drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce;

e 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. Além dessas normas, é importante mencionar que tramita nesta Casa
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o Projeto de Lei nº 159/2011, que institui a Política Estadual de Educação Preventiva

e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, que foi aperfeiçoado por esta Comissão

para estabelecer as diretrizes e os objetivos de uma política estadual sobre álcool e

outras  drogas.  A proposição  relaciona  entre  as  diretrizes  da  política  enfatizar  a

prevenção do uso e abuso de álcool e propor a inclusão, nos currículos da educação

básica e superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso e abuso de álcool e

outras drogas. Além disso, prevê como um dos objetivos da política desenvolver e

implementar modalidades de prevenção do uso e do abuso de álcool e outras drogas.

Constata-se,  portanto,  que  o  projeto  em  estudo  integra  um  amplo  conjunto  de

normas em vigor e em tramitação que têm por objetivo evitar o uso indevido de álcool

e outras drogas. Como a medida proposta complementa as já previstas e reforça com

mais uma estratégia a prevenção desse uso, somos pela sua aprovação.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.433/2011.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 733/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 733/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial  e  Agropecuária de

Capitólio – Aciac –, 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 733/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
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Capitólio – Aciac –, com sede no Município de Capitólio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capitólio – Aciac –, com sede no Município de Capitólio.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 986/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Social SOS Família, com sede no

Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 986/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Social SOS Família, com sede no Município de Ipatinga, entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo possibilitar o desenvolvimento físico, mental,

moral e social dos indivíduos, em condições de liberdade e dignidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  psicopedagógica,

profissionalizante e cultural a crianças e adolescentes, mantém creche e pré-escola,

desenvolve  atividades  para  a  terceira  idade,  promove  serviços  de  saúde  e

recuperação do dependente químico carente e acolhe crianças e adolescentes que se

encontram  sob medida  protetiva,  propiciando-lhes os  cuidados  necessários  a  sua

socialização e a seu desenvolvimento.

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 social realizado pela Associação Social SOS

Família, consideramos essa entidade meritória do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 986/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.553/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Maria - Acosam -,

com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  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

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 1.553/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  de  Santa  Maria  -  Acosam  -,  com  sede  no  Município  de

Visconde do Rio Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  17  veda  a

remuneração de seus Diretores; e o § 2º  do art.  36 dispõe que,  no caso de sua

dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.553/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.587/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei nº 1.587/2011 visa dar a

denominação de Coronel Pedro Ferreira dos Santos ao prédio da 8ª Risp – Região

Integrada de Segurança Pública –, localizado no Município de Governador Valadares.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  14/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds – para que informasse a

esta  Casa se  o  mencionado prédio  já  possui  denominação oficial  e  se existe  no

Município  de  Governador  Valadares  outro  próprio  público  estadual  com a  mesma

denominação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.587/2011 tem por finalidade dar a denominação de Coronel

Pedro Ferreira dos Santos ao prédio da 8ª Região Integrada de Segurança Pública –

Risp –, localizado no Município de Governador Valadares.

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 cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Defesa Social, por meio do Ofício nº 2.290/2011, declarou que o referido prédio não

possui denominação oficial  e que não há, no Município de Governador Valadares,

outro próprio com a denominação proposta.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.587/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  –  Delvito  Alves – Cássio Soares – Bruno

Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.650/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio Marques – Sobam –,

com sede no Município de Almenara.

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 1.650/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Beneficente  Antônio  Marques  –  Sobam  –,  com  sede  no  Município  de  Almenara,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar

assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição oferece assistência social, de forma filantrópica, a

crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias carentes, mantém escolas de

alfabetização,  de  formação  doméstica  e  profissionalizantes,  para  a  integração  de

seus assistidos no mercado de trabalho e colabora com asilos existentes no amparo

de idosos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  realizado  pela  Sociedade

Beneficente Antônio Marques em prol do pleno exercício da cidadania dos moradores

da comunidade em que atua, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.650/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.699/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e Amigos para a Preservação

do  Meio  Ambiente  do  Médio  Rio  Paraopeba  na  Região  de  Fortuna  de  Minas  e

Adjacências – Appap –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.699/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais e Amigos para a Preservação do Meio Ambiente

do Médio Rio Paraopeba na Região de Fortuna de Minas e Adjacências – Appap –,

com sede no Município de Fortuna de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 37 dispõe que, no

caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade

congênere, preferencialmente localizada na região da associação dissolvida; e o art.

40 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.699/2011 na forma apresentada.



1683
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.774/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao centro socioeducativo de Unaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.774/2011 tem como finalidade dar a denominação de Centro

Socioeducativo José Ferreira da Costa – Zé Felix ao centro socioeducativo de Unaí.

O homenageado foi um dos pioneiros da referida entidade. Além de desbravador,

José Ferreira da Costa sempre prezou pela manutenção das tradições culturais do

Município de Unaí. Cidadão de caráter ilibado, era homem de ação e profundamente

comprometido com o bem-estar da comunidade. Cioso de suas responsabilidades,

estava sempre envolvido nas atividades sociais, culturais e políticas da região.

Pelas razões apresentadas, consideramos que a intenção de perpetuar a memória

de José Ferreira da Costa junto aos mineiros, conforme pretende a proposição em

análise, configura-se medida meritória e oportuna.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, a pedido do autor da

matéria, para identificar o Município de Unaí na denominação a ser dada ao referido

próprio público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.774/2011,

em turno único, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica denominado Centro Socioeducativo de Unaí José Ferreira da Costa –

Zé Felix o centro socioeducativo de Unaí.”.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Cássio Soares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.015/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Recreativa Xopotó, com sede no Município de Dona

Eusébia.

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 2.015/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa Xopotó, com sede no Município de Dona Eusébia.

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  §  1º  do  art.  3º  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros e o art. 67 dispõe que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  sem  fins

lucrativos com o título de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.015/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.108/2011

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 dos Moradores do Município de Cachoeira

da Prata, com sede nesse Município.

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 2.108/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Município  de  Cachoeira  da  Prata,  com sede  nesse Município,

entidade  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem por  escopo promover  o

desenvolvimento local e a integração de seus moradores.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  culturais,  educacionais,

profissionais e de lazer; presta assistência às famílias carentes; incentiva campanhas

de combate à fome e à pobreza; apoia as atividades dos produtores rurais por meio

da aquisição de sementes, adubos e ferramentas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Associação  dos

Moradores  do  Município  de  Cachoeira  da  Prata  em  prol  do  pleno  exercício  da

cidadania de seus habitantes, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.108/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.
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Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.120/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Especial  Caminhar de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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 2.120/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de  Assistência  ao  Especial  Caminhar  de  Uberaba,  com  sede  no  Município  de

Uberaba,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

desenvolver atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas

com deficiência.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  atendimento  nas  áreas  clínica,  de

reabilitação  e  pedagógica  e  realiza  atividades  direcionadas  ao  bem-estar

biopsicossocial das pessoas com deficiência; ministra ensino especial individualizado,

com adoção de métodos e conteúdos específicos que possibilitam o desenvolvimento

das  potencialidades  de  cada  pessoa;  realiza  atividades  paralelas,  como natação,

curso  de  informática,  oficina  semiprofissionalizante  e  de  artesanato;  promove  a

capacidade  laborativa  de  seus  assistidos,  com  a  intenção  de  integrá-los  a  seu

contexto social; promove pesquisas e cursos de treinamento e reciclagem de pessoal

para o trabalho lá realizado.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Fundação de Assistência ao

Especial Caminhar de Uberaba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.120/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.133/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe visa alterar a

denominação da escola estadual situada no Município de Fervedouro.

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.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.133/2011 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Antônio Sérgio de Souza à Escola Estadual Fazenda São Roque, de ensino

fundamental, situada na localidade de São Roque, no Município de Fervedouro.

Em sua justificação, o autor da proposição informou que a denominação proposta

resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual

homologou, pela maioria dos votos de seus membros, a indicação do referido nome

para aquele próprio estadual.

Antônio Sérgio de Souza, cidadão de destaque na região, foi o doador do terreno

onde está edificado o prédio da Escola Estadual Fazenda São Roque, o que tornou

possível a oferta de educação de qualidade para a comunidade local.

Por  sua  importante  colaboração  para  a  educação  dos  moradores  da  região,  é

meritória a iniciativa de dar o nome de Antônio Sérgio de Souza à Escola Estadual

Fazenda São Roque, situada no Município de Fervedouro.

Esclarecemos,  por  fim,  que o Substitutivo  no  1,  apresentado pela  Comissão de

Constituição e Justiça, promove a adequação do texto da proposição, uma vez que
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ela não altera o nome da escola, mas lhe dá denominação oficial, de acordo com a

escolha de seu Colegiado Escolar.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.133/2011

em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  no  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Santa Bárbara.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.134/2011 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual  Professora  Nhanita  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio

localizada no Distrito de Brumal, no Município de Santa Bárbara.

Em sua justificação, o autor da proposição informou que a denominação proposta

resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual

homologou, pela maioria dos votos de seus membros, a indicação do referido nome

para aquele próprio estadual.

Professora Nhanita,  figura de destaque na região,  era muito querida pelos pais,

alunos e docentes. Alegre e agradável,  estava sempre disposta a ajudar  aos que

apresentavam  dificuldades  de  aprendizagem.  Preparava  as  crianças  para

apresentações  teatrais  na  escola  e  confeccionava  bonecos  e  fantoches  para

enriquecer os fundamentos teóricos estudados nas salas de aula.
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Por  sua  importante  colaboração  para  a  educação  dos  moradores  da  região,  é

meritória  a  iniciativa  de  dar  o  nome de  Professora  Nhanita  à  escola  estadual  de

ensino fundamental e médio localizada no Município de Santa Bárbara.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.134/2011

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.167/2011

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 Unidos de Grota Funda,

com sede no Município de São Francisco.

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 2.167/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Unidos de Grota Funda, com sede no Município de São Francisco,

entidade  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo defender  os

direitos e interesses dos moradores dessa comunidade.

Com esse propósito,  a  instituição promove a  proteção da saúde da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice, realiza campanhas de incentivo ao aleitamento

materno e de prevenção de doenças transmissíveis e infectocontagiosas, combate a

fome  e  a  pobreza  por  meio  de  incentivo  ao  cultivo  de  hortas  comunitárias  e  à

formação de um grupo de pequenos produtores, para a distribuição de alimentos e

geração  de  emprego  e  renda,  e  fomenta  a  integração  de  seus  beneficiários  no

mercado de trabalho após cursos profissionalizantes. Além disso, apoia a habilitação
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e a reabilitação de pessoas com deficiência, divulga a cultura e o esporte e orienta

sobre a preservação do meio ambiente

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Unidos de Grota Funda, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.167/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.321/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a Lei nº

18.368, de 2/9/2009, que institui a Semana de Conscientização sobre a Preservação

da Fauna.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Lei  no  18.368,  de  2009,  institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre  a

Preservação da Fauna, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de

outubro, e determina que, nesse período, o Estado promoverá eventos institucionais

nas escolas públicas estaduais com o fim de conscientizar as comunidades mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna, alertando contra o tráfico de animais

silvestres e contra a devastação de florestas.
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O Projeto de Lei nº 2.321/2011 tem como objetivo alterar a ementa e os arts. 1º e 2º

dessa norma, com a finalidade de incluir na denominação da Semana os direitos dos

animais, assim como incluir esse tema nos eventos a serem realizados nas escolas

públicas.

Com relação à competência para legislar sobre a matéria,  a instituição de datas

comemorativas  pode ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos

Estados componentes do sistema federativo,  uma vez que essa matéria não está

elencada  como  competência  privativa  da  União,  no  art.  22  da  Constituição  da

República, e não pode ser definida como assunto de interesse local, o que, segundo

o art. 30 da mesma Carta, cabe aos Municípios.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição

mineira não reserva a matéria em análise à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos

Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não

há, portanto, impedimento à deflagração do processo legislativo por membro desta

Casa.

Com o objetivo de alterar norma existente, o projeto em análise orienta-se pela Lei

Complementar  nº  78,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de identificar a semana em

que será comemorada a data instituída e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 2.321/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  18.368,  de  2  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana  de

Conscientização sobre a Preservação da Fauna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 18.368, de 2 de setembro de 2009, passam a



1692
____________________________________________________________________________

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna e os Direitos dos Animais, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do

mês de outubro.

Art. 2º - Na semana de que trata esta lei, o Estado promoverá eventos institucionais

nas escolas públicas estaduais, com o fim de conscientizar as comunidades mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna e os direitos dos animais, alertando

contra a devastação de florestas e o tráfico de animais silvestres.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 18.368, de 2 de setembro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação: “Institui a Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna e os Direitos dos Animais.”.

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

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.326/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o Projeto de Lei nº 2.326/2011 visa declarar

de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia – Aplamu –,

com sede no Município de Uberlândia.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011,  a  matéria  foi  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  jurídicos,

constitucionais e legais, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.326/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia – Aplamu –, com sede no Município

de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.326/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.328/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Fabiano Tolentino,  o  Projeto de Lei  nº  2.328/2011 visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da

Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser 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 2.328/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da Serra, com sede no Município

de Itatiaiuçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.328/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.329/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o Projeto de Lei nº 2.329/2011 visa declarar

de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente de Paulo – HSVP –, com

sede no Município de Araçuaí.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/8/2011,  a  matéria  foi  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  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  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 2.329/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Hospital São Vicente de Paulo – HSVP –, com sede no Município de

Araçuaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 34 veda a remuneração de

seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art.  45 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, legalmente constituída no Município de Araçuaí e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.329/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.332/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 94/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de Lambari.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.332/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual  Dr.  José  Benedito  Rodrigues  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental

localizada na Av. Renato Nascimento, 180, Centro, no Município de Lambari.

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 cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade



1697
____________________________________________________________________________

do Projeto de Lei n° 2.332/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 95/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental localizada na Aldeia Riacho dos Buritis, no Município

de São João das Missões.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e distribuída às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.333/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual Indígena Uikitu Kuhinã à escola de ensino fundamental localizada na Aldeia

Riacho dos Buritis, no Município de São João das Missões.

Inicialmente, é importante esclarecer que a denominação proposta, Uikitu Kuhinã,

na língua xacriabá, significa “venha aqui criança” e foi escolhida para lembrar que a

unidade pretende assegurar o atendimento de todas as crianças da aldeia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.333/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.334/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 96/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e

adultos - EJA -, localizada na Rodovia BR-356, Km 189, no Município de Muriaé.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.334/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual Maria Auxiliadora Faria à escola estadual de ensino fundamental e médio,

na  modalidade  de  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA  -,  que  funciona  na

Penitenciária Manoel Martins Lisboa Júnior, localizada na Rodovia BR-356, Km 189,

no Município de Muriaé.

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 cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.



1700
____________________________________________________________________________

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final  deste  parecer,  o Substitutivo  nº  1,  com a finalidade de adequar  seu texto à

técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.334/2011 na forma do Substit utivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Maria Auxiliadora Faria a escola estadual

de  ensino  fundamental  e  médio  da  Penitenciária  Manoel  Martins  Lisboa  Júnior,

localizada no Km 189 da Rodovia BR-356, no Município de Muriaé.

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

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Bruno Siqueira - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.335/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 97/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual  de ensino fundamental  e médio localizada na Comunidade de São João

Marques, no Município de Chapada do Norte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.335/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola
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Estadual Antônio Marques de Abreu à escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada na Comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte.

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 cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.335/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.340/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Conselheiros  Tutelares  de  Minas  Gerais  -

Acontemg -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  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 2.340/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais - Acontemg -, 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. 9º, parágrafo

único,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são

remuneradas;  e,  no  art.  30,  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 -, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade

dissolvida e que seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.340/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.341/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 2.341/2011 visa declarar

de utilidade pública a Associação de Capelania e Amparo aos Excluídos, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser 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 2.341/2011 pretende conceder o título de utilidade pública à

Associação de Capelania e Amparo aos Excluídos, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina,  em  seu  art.  1º,  que  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a  entidades privadas é uma forma de o governo

apoiá-las  por  prestarem  serviços  necessários  à  comunidade,  como  a  assistência

social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação, do

esporte e da cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria,

sem distinção  de raça,  cor,  credo ou convicção política,  não tendo o  lucro  como

finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de uma aliança

entre o poder público e a iniciativa privada.
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Observe-se, neste ponto, que a Constituição da República, no inciso I do art. 19,

impõe a separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos entes

federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus  representantes  relações  de

dependência  ou  aliança,  ressalvada  a  inter-relação  de  interesse  público  de

autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei.

A ressalva apontada pelo Texto Constitucional refere-se à convivência respeitosa

que agentes do Estado devem ter com representantes de religiões, seitas ou cultos,

independentemente de sua crença.

Como mencionado, a Constituição da República consagra o princípio da separação

entre Estado e entidades religiosas, a fim de garantir a liberdade de crença, um dos

mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI de seu art. 5º.

Cabe ressaltar que recente estudo de Paulo Gustavo Gonet Branco1 esclarece ser

adequado o relacionamento entre essas instituições e o Estado, tendo em vista que a

missão religiosa de propiciar o bem integral do indivíduo coincide com o objetivo da

República de “promover o bem de todos”,  estabelecido no inciso IV do art.  3o da

Constituição.  O reconhecimento da liberdade religiosa por nossa Lei Maior denota

que o sistema jurídico toma a religiosidade como um bem em si mesmo, como um

valor a ser preservado e fomentado e, em decorrência disso, assegura a liberdade

dos  crentes  para  resguardá-los  de  obstáculos  que  impeçam  a  prática  de  seus

deveres religiosos.

Assim, a aliança que o constituinte repudia é aquela que inviabiliza a liberdade de

crença,  assegurada no inciso  VI  do  art.  5o  da  Carta,  e  pode impedir  que outras

confissões religiosas atuem livremente no País.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal – STF –, no julgamento

do Recurso Extraordinário no 92.916, RTJ 100/329, assinalou que “a Justiça deve

estimular no criminoso, notadamente o primário e recuperável, a prática da religião,

por causa do seu conteúdo pedagógico”.

No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada no 389, em 3/12/2009, por sua

vez,  o  STF  assegurou  que  o  direito  fundamental  à  liberdade  religiosa  impõe  ao

Estado o dever de neutralidade em face do fenômeno religioso, o que proíbe toda e
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qualquer atividade do ente público que privilegie certa confissão religiosa em prejuízo

das demais.

Fica claro que a sistemática constitucional acolhe medidas de ação conjunta dos

poderes  públicos  com  entidades  religiosas,  sendo  necessário  que  o  Estado,  em

determinadas situações, adote comportamentos positivos a fim de evitar barreiras ou

sobrecargas que venham a inviabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé.

Não  é  inconstitucional  o  relacionamento  entre  o Estado e  confissões  religiosas,

tendo em vista os benefícios sociais que elas são capazes de gerar. Entretanto, não

se admite que certa concepção religiosa seja assumida como a oficial ou a correta ou

que se gerem benefícios a um grupo religioso ou se lhe concedam privilégios em

detrimento de outros.

Pelas razões aqui expostas, consideramos que o Estado deve tomar as devidas

precauções para que as medidas adotadas estimulem a igualdade de oportunidades

entre as confissões religiosas e não sejam fonte de privilégios e favorecimentos.

Assim,  devem  receber  o  título  de  utilidade  pública  entidades  que  desenvolvam

ações  voltadas  para  o  bem-estar  coletivo,  com  a  finalidade  de  servir

desinteressadamente à comunidade em que se encontrem, como requer o art. 1º da

Lei nº 12.972, de 1998.

Ao contrário, aquelas que tenham como finalidade o desenvolvimento de atividades

voltadas para a difusão de sua doutrina ou o fortalecimento de suas bases religiosas

não devem ser agraciadas, a não ser que promovam uma reforma estatutária para

excluir os itens puramente religiosos.

Na análise do estatuto da Associação de Capelania e Amparo aos Excluídos, com

sede  no Município  de  Belo  Horizonte,  constatamos  que  o  art.  3º  enumera  como

finalidades da instituição “incentivar as denominações eclesiásticas quanto a propor

cursos de capelania para seus membros, formá-los e prepará-los para o serviço de

capelania”  e  “capacitar,  treinar  e  preparar  seus  membros,  proporcionando  assim

condições  e  maturidade  espiritual  para  enfrentar  o  serviço  de  capelania  com

sabedoria  e  certeza  de  que  foi  preparado  para  a  missão que  lhe  foi  entregue e

confiada”.  No art.  4º,  percebemos que  a entidade se propõe a  “contribuir  para  a

intensificação  de  relacionamentos  entre  as  instituições,  associações  e  igrejas
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voltadas ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social

e pessoal, bem como divulgar nossas experiências sociais e espirituais”.

Em decorrência da argumentação acima, há impedimento à declaração da utilidade

pública  da  Associação  de  Capelania  e  Amparo  aos  Excluídos  por  contrariar  os

preceitos  constitucionais  que vedam a aliança entre Estado e entidades ligadas à

propagação de doutrinas religiosas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.341/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

1  BRANCO,  Paulo  Gustavo  Gonet,  MENDES,  Gilmar  Ferreira  e  COELHO,

Inocêncio  Mártires  –  “Curso  de Direito  Constitucional”,  4a  ed.  rev.  e  atual.  –  SP:

Saraiva, 2009, pp. 461-463.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.342 /2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 2.342/2011 visa dar

a denominação de Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de Borda da

Mata e Tocos do Moji.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.342/2011 tem por  finalidade dar  a  denominação de Raul

Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji e

esclarecer que o referido trecho rodoviário faz parte do Programa de Pavimentação

de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de
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Estado de Transportes e Obras Públicas.

Na  Constituição  da  República,  no  que  se  refere  à  competência  normativa,  as

matérias  que  só  podem  ser  reguladas  pela  União  estão  enumeradas  no  art.  22,

enquanto  as  que  são  reguladas  pelo  Município  estão  previstas  no  art.  30.  Com

relação ao Estado membro, o § 1° do art. 25 faculta -lhe 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 nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria,  estabelecendo  a  exigência  de  que  a  denominação  recaia  em  nome  de

pessoa falecida, que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade, ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.342/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  –  Delvito  Alves – Cássio Soares – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.343/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amigos  Moradores  dos  Bairros  do

Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  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 2.343/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de Amigos  Moradores  dos  Bairros  do  Juncal  e  Jardim,  com sede no

Município de Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 18 dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade semelhante,

sujeita à fiscalização do poder público e localizada no Município de Extrema; e o art.

19 veda a remuneração de sua diretoria.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.343/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Bruno Siqueira - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.347/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -, com sede

no Município de Belo Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.347/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Belo

Oriente.

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 § 1o do art. 10, que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas; e,

no  art.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  registrada no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social,  que  tenha  o  mesmo  objetivo  social  da  Associação  e  seja  sediada,  de

preferência, no Município de Belo Oriente.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.347/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.350/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória, com sede

no Município de São João Batista do Glória.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011  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 2.350/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória, com sede no Município de São

João Batista do Glória.

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 art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  serão

remuneradas, a qualquer título ou forma; e, no inciso III, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  dotada  de

personalidade  jurídica,  com  sede  e  atividades  preponderantes  no  Estado,

preferencialmente  no  Município  de  São  João  Batista  do  Glória  e  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.350/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.362/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Por Amor na Luta Contra o Câncer de Mama de João

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  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 2.362/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Por Amor na Luta Contra o Câncer de Mama de João Monlevade, com

sede no Município de João Monlevade.

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.  22,  que as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações ou vantagens; e, no art. 25, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
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favor  de  entidade  assistencial  de  caráter  filantrópico,  com  personalidade  jurídica,

sede e atividades preponderantes no Estado.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.362/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.363/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, com

sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  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 2.363/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, com sede no Município

de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, que seus
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Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e, no art. 39, parágrafo único, 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 2.363/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei complementar em epígrafe

revoga o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10/10/85.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 192, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Em 5/7/2011, este relator apresentou requerimento solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  a  revogação  do  art.  2º  da  Lei  nº  8.980,  de

10/10/85,  cujo  teor  estabelece  que  o  disposto  no  art.  152  da  Lei  nº  7.109,  de

13/10/77, só se aplica a ocupante de cargo do magistério do sexo masculino.

Primeiramente, temos a esclarecer que proposição semelhante, o Projeto de Lei
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Complementar nº 63/2010, já tramitou nesta Casa Legislativa, tendo sido considerado

inconstitucional por esta Comissão. 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 Lei nº 7.109, a que se refere o citado art. 2º, contém o Estatuto do Magistério e o

seu art.  152 dispõe que o professor  que houver  completado 45 anos de idade e

contar  25  anos de regência terá  direito  ao  exclusivo exercício  das  atribuições  do

módulo  2,  previsto  no  art.  13  desta  lei  ou,  a  critério  do  Sistema,  de  outras,

necessárias ao funcionamento da escola.

Ocorre que normas posteriores, notadamente a Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que

institui  as carreiras dos profissionais  de educação básica do Estado, modificaram,

substancialmente, as regras pertinentes às atividades de regência e planejamento,

porquanto o chamado módulo 2, previsto no art. 13, I, a que se refere o art. 152 do

Estatuto do Magistério, já não existe mais. Com efeito, esse módulo foi substituído

pelo item I do Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004.

Hoje, todos os professores têm de realizar atividades de regência, planejamento

pedagógico, avaliação, acompanhamento dos alunos, etc., ou seja, o professor não

pode só  dar  aulas  ou  só participar  do  planejamento  educacional,  pois  o  trabalho

docente envolve atualmente todas as dimensões.

Vale dizer, portanto, que houve revogação tácita do art. 2º, a que se refere o projeto

em análise, haja vista seu conteúdo não ter mais utilidade ou aplicação prática.

Ressalte-se  que  tais  observações  são  de  grande  relevância,  uma  vez  que  a

proposição  cuida  de  norma  que  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores

públicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  do  magistério  do  Poder  Executivo,

matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, “ex vi” do art. 66, letra “c”, da

Constituição Estadual. Contém, portanto, vício de ordem constitucional, que impede a

sua tramitação nesta Casa.

Verifica-se, entretanto, que sua intenção, na prática, já se realizou, pois pretende

suprimir do ordenamento jurídico dispositivo legal que não é mais aplicado.”

Conclusão
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Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 9/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe cria a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, e altera

a Lei Complementar nº 90, de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale

do Aço.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 192

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  complementar  em  comento  visa  a  instituir  a  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, sob a

natureza  jurídica  de  autarquia  territorial  e  especial,  para  fins  de  planejamento,

assessoramento  e  regulação  urbana,  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento  integrado da RMVA e apoio à execução de funções públicas de

interesse comum. A entidade autárquica de que se cogita terá personalidade jurídica

de  direito  público,  autonomia  administrativa  e  financeira,  prazo  de  duração

indeterminado e será vinculada ao Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário

de Gestão Metropolitana. Essa Agência terá sede no Município de Ipatinga e seu

âmbito  de  atuação  corresponde  à  área  dos  Municípios  componentes  da  RMVA

(Coronel  Fabriciano,  Ipatinga,  Santana  do  Paraíso  e  Timóteo)  e  do  Colar
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Metropolitano,  que  ficará  acrescido  dos  Municípios  de  Bom  Jesus  do  Galho  e

Caratinga.

O art.  2º  da proposição contém a estrutura orgânica básica da  Agência,  a qual

abarca  a  Unidade  Colegiada  (Conselho  de  Administração),  a  Direção  Superior

(Diretoria-Geral  e  Vice-Diretoria-Geral),  e  as  Unidades  Administrativas  (Gabinete,

Procuradoria,  Assessoria  de  Comunicação,  Assessoria  de  Apoio  Administrativo,

Auditoria  Seccional,  Diretoria  de  Planejamento  Metropolitano,  Articulação  e

Intersetorialidade,  Diretoria  de  Inovação  e  Logística  e  Diretoria  de  Regulação

Metropolitana).  A autarquia  será  dirigida  por  Diretoria  Colegiada  e  os  cargos  de

Diretor-Geral e Vice-Diretor-Geral, bem como os titulares das mencionadas Unidades

Administrativas, são de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado. No

caso específico do Diretor-Geral, a nomeação será realizada pelo Chefe do Executivo

mediante lista tríplice elaborada pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano,

nos  termos de regulamento,  e  sujeitar-se-á  a  aprovação prévia  desta  Assembleia

Legislativa.

As atribuições da Agência RMVA estão enumeradas no art. 3º do projeto, entre as

quais  se  destacam  as  seguintes:  elaborar  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento

Integrado;  promover  a  implementação  de  planos,  programas  e  projetos  de

investimento estabelecidos no mencionado Plano, bem como a execução das metas

e  prioridades  estabelecidas;  elaborar  e  propor,  em  caráter  continuado,  estudos

técnicos com objetivos, metas e prioridades de interesse regional, harmonizando-os

com os interesses do Estado e dos Municípios componentes da RMVA; articular-se

com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, com vistas à captação

de recursos de investimento ou financiamento para o desenvolvimento integrado da

RMVA;  exercer  o  poder  de  polícia  administrativa,  principalmente  no  que  tange  à

regulação urbana metropolitana; e desenvolver a pesquisa, a geração e a aplicação

de conhecimento científico e tecnológico.

Para atingir esses objetivos, a proposição confere à Agência RMVA um conjunto de

poderes  típicos  das  entidades  de  direito  público:  celebrar  convênios,  contratos  e

acordos  de  qualquer  natureza;  promover  desapropriações  e  instituir  servidões

administrativas, nos termos de declaração de utilidade, necessidade pública ou de
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interesse social emanada do Chefe do Executivo; firmar termo de parceria (espécie

de convênio) com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips

–, que são entidades do Terceiro Setor; e aplicar sanções administrativas previstas

em lei às pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

O projeto propõe, ainda, a criação, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão a que se refere o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, dos seguintes

cargos públicos: cinco cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral,

um  de  Vice-Diretor-Geral  e  três  de  Diretor;  e  21  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo. A

identificação desses cargos e as  formas de recrutamento serão estabelecidas em

regulamento.

O art. 5º, por sua vez, propõe a criação de nove funções gratificadas de que trata o

art. 8º da Lei Delegada nº 175 e quatro gratificações temporárias estratégicas, todas

destinadas à Agência, de que trata o art. 12 da mencionada lei delegada. Caberá ao

Governador do Estado, por meio de regulamento,  proceder à identificação de tais

funções e gratificações temporárias estratégicas, como ocorre no caso dos cargos

comissionados.

Ademais,  o  projeto  estabelece  proibições  para  o  exercício  de  cargo  na

administração superior da mencionada autarquia territorial. Essa proibição abrange a

pessoa que, nos 24 meses que antecederem a indicação, tiver exercido mandato de

Prefeito nos Municípios da RMVA e que tiver mantido um dos seguintes vínculos com

empresa que tenha projeto a ela submetido ou por  ela aprovado:  de acionista ou

sócio, com participação superior a 5% do capital social; de administrador, gerente ou

membro  de  conselho  administrativo  ou  fiscal;  e  empregado,  ainda  que  mediante

contrato de trabalho suspenso.

O art. 10 da proposição elenca as receitas da Agência: as dotações consignadas no

orçamento do Estado; as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

as provenientes das tarifas, taxas e preços públicos incidentes sobre a prestação de

serviços e sobre o uso ou a outorga de uso de bens administrados pela Agência, a

par de outras receitas.

O projeto também enumera as infrações e as penalidades administrativas a serem
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aplicadas pela Agência RMVA no exercício de suas atribuições. Entre as infrações,

mencionem-se a promoção do parcelamento do solo para fins urbanos na RMVA, sem

o selo de anuência prévia emanado da autoridade metropolitana competente,  e o

descumprimento  de  ordem  administrativa  emitida  pela  autoridade  administrativa,

inclusive  embargo  ou  demolição  de  obra,  e  suspensão  de  atividades  ou  do

empreendimento. Entre as penalidades previstas, cabe destacar as multas simples e

diária,  o  embargo  e  a  demolição  de  obra  e  a  suspensão  parcial  ou  total  do

empreendimento, até que cesse a irregularidade.

Quanto ao procedimento administrativo de fiscalização e apuração das infrações,

saliente-se que os critérios norteadores da aplicação das sanções serão fixados em

decreto do Poder Executivo.

Finalmente, o art. 17 do projeto visa a alterar o art. 3º da Lei Complementar nº 90,

de 2006, de modo a inserir os Municípios de Bom Jesus do Galho e Caratinga no

Colar da Região Metropolitana do Vale do Aço, ao passo que o art. 18 determina a

revogação do inciso IV do art. 59 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que dispõe sobre

a estrutura orgânica básica da administração pública do Poder Executivo.

As regras básicas atinentes à região metropolitana constam na Carta mineira, que a

define como “o conjunto de Municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a

tendência  de  continuidade do  tecido  urbano  e  de  complementaridade  de funções

urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que

exija  planejamento  integrado  e  gestão  conjunta  permanente  por  parte  dos  entes

públicos nela atuantes”, nos termos do art. 45, com a redação dada pela Emenda à

Constituição nº 65, de 2004. O art. 46, por sua vez, enumera os órgãos integrantes de

cada região metropolitana, entre os quais se destaca a Agência de Desenvolvimento,

que terá caráter técnico e executivo. Esse comando foi reproduzido pelo art. 7º da Lei

Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de região

metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. O preceito de que

se cogita determina que a citada região será gerida pela Assembleia Metropolitana,

pelo  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e  pela  Agência  de

Desenvolvimento Metropolitano.

A Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA – foi criada pela Lei Complementar
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nº 51, de 1998, integrada pelos Municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana

do Paraíso e Timóteo, a qual foi revogada pela Lei Complementar nº 90, de 2006, que

dispôs  sobre  a  matéria,  mantendo os  Municípios  integrantes  da  RMVA.  O art.  4º

dessa  lei  enumera  os  órgãos  encarregados  da  gestão  da  Região,  e  seu  §  2º

determina  que  as  atribuições  da  Agência  serão  definidas  em  lei  complementar

específica, que o Governador do Estado submete ao crivo desta Casa.

A Carta mineira, no art. 61, enumera as matérias de competência do Estado que

deverão ser apreciadas pela Assembleia Legislativa por meio de lei  formal,  com a

sanção  do  Chefe  do  Executivo,  entre  as  quais  as  normas  gerais  relativas  ao

planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, a cargo de região

metropolitana. Isso atesta que o assunto enquadra-se no domínio da reserva legal,

não podendo ser disciplinado por decreto, regulamento ou resolução. Ademais, o art.

14, § 4º, I, da citada Carta Política exige lei específica para a criação e extinção de

autarquia, seja de serviço ou territorial,  o que exclui a possibilidade de criação de

entidades dessa natureza sem a manifestação do Poder Legislativo.

Quanto às regras de iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, o

art. 66, III, “e”, da Constituição assegura ao Governador do Estado a iniciativa de lei

que vise à criação, estruturação e extinção de entidade da administração indireta, que

compreende  as  autarquias,  pessoas  de  direito  público,  dotadas  de  autonomia

administrativa  e  financeira  e  vinculadas  a  órgãos  da  administração  direta,  que

exercem controle finalístico sobre a atuação de tais entes. Cabe, pois, à mencionada

autoridade política – e somente a ela – a discricionariedade política para propor a

esta Casa a instituição de autarquia de base institucional ou territorial, cujo campo de

ação cinge-se aos Municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Aço e

do Colar Metropolitano, que ficará acrescido dos Municípios de Bom Jesus do Galho

e  Caratinga.  Não é  demais  ressaltar  que a  figura  jurídica  denominada “autarquia

territorial” consta explicitamente no art. 14, § 1º, I, da Constituição do Estado, o qual

enumera as entidades da administração indireta.

Portanto, sob o ponto de vista formal, a proposição está em plena sintonia com as

disposições constitucionais pertinentes, uma vez que a lei complementar de iniciativa

do  Chefe  do  Executivo  é  a  espécie  legislativa  adequada  para  o  tratamento  da
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matéria.

Quanto  à criação  de cargos  comissionados,  funções gratificadas  e  gratificações

temporárias estratégicas no âmbito da Agência RMVA, o que implica alteração da Lei

Delegada  nº  175,  de  2007,  cabem  algumas  observações.  A primeira  consiste  na

prerrogativa  exclusiva do Governador  do  Estado para propor  a criação de cargos

públicos, seja de provimento efetivo, seja de provimento em comissão, na estrutura

orgânica do Poder Executivo, com fundamento no art. 66, III, “b”, da Carta mineira. Tal

dispositivo assegura ao Governador do Estado a iniciativa para a criação de cargo e

função públicos  na  administração direta,  autárquica e  fundacional  e  a  fixação da

respectiva  remuneração,  respeitados  os  parâmetros  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. Por se tratar de entidade autárquica vinculada ao Executivo, cabe ao

próprio Governador decidir sobre o quantitativo de cargos comissionados e funções

gratificadas  necessários  ao  regular  desempenho  das  atribuições  da  Agência  e

atender ao princípio constitucional da eficiência, que se relaciona diretamente com a

atuação funcional dos servidores da instituição.

Em segundo lugar,  pode parecer equivocada a modificação ou revogação de lei

delegada por  meio  de  lei  complementar,  tendo  em  vista  que ambas  as  espécies

normativas  possuem  âmbitos  materiais  diferentes.  Entretanto,  parece-nos  que  a

proposta de alteração da Lei Delegada nº 175, de 2007 (acrescenta o item V.1.B ao

Anexo V), e de revogação do inciso IV do art. 59 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

não ofende o sistema constitucional vigente. Esse dispositivo inseriu na competência

do  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  a

prerrogativa de “regular a expansão urbana e emitir anuência prévia nos processos

de loteamento e desmembramento para os Municípios da RMVA”. Tal competência

passará a ser exercida pela Agência RMVA, nos termos do art. 3º, XVI, do projeto em

análise,  o  que justifica  a  revogação expressa daquele  preceito  legal  para  fins  de

clareza do ordenamento jurídico e para evitar a justaposição de matérias, medida que

se coaduna com o processo de sistematização e consolidação das leis. Ademais, a

norma complementar necessita de maioria qualificada para ser aprovada, em razão

da relevância da matéria nela disciplinada, nos termos da Constituição. A lei ordinária

requer maioria simples para a sua aprovação, bem como a resolução desta Casa que
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autorizou o Executivo a editar as leis delegadas.

O que não se admite é a alteração ou a revogação de lei complementar, que requer

maioria absoluta de votos, por meio de lei ordinária ou delegada, cujo processo de

formação  depende  de  maioria  relativa  de  votos,  pois,  nesse  caso,  estar-se-ia

contrariando o espírito da Constituição. Posicionamento nesse sentido já foi exarado

pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  o  qual  “a  lei  ordinária  que  dispõe  a

respeito  de  matéria  reservada  à  lei  complementar  usurpa  competência  fixada  na

Constituição Federal, incidindo no vício de inconstitucionalidade” (STJ – 2ª T. – Resp.

92.508/DF – Rel. Min. Ari Pargendler, Diário da Justiça, 25/8/97).

Quanto  ao  posicionamento  dessas  normas  do  processo  legislativo,  o  Supremo

Tribunal  Federal  manifestou-se  pela  inexistência  de  relação  hierárquica  entre  lei

ordinária e lei complementar, dando ênfase à questão exclusivamente constitucional,

relacionada à distribuição material entre as espécies legais (RE 377458, Relator: Min.

Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  pub.  19/12/2008).  Assim,  a  exigência  de  quórum

qualificado para a aprovação da lei complementar não a erige em patamar hierárquico

superior à lei ordinária ou delegada, embora haja controvérsias no plano doutrinário.

O STF também entende que se o Legislativo, ao regular determinada matéria por lei

complementar,  introduzir  disposições para as quais  a Constituição não exige essa

espécie  normativa  (maioria  qualificada),  elas  podem ser  modificadas  mediante  lei

ordinária. Nesse caso, tais dispositivos seriam formalmente complementares, porém

materialmente  ordinários,  não  havendo  necessidade  de  utilização  da  lei

complementar para ulterior modificação desses preceptivos.

Em  terceiro  lugar,  ainda  em  relação  à  criação  de  cargos  comissionados  e

gratificações que implicam aumento da despesa pública, cabe trazer à colação alguns

aspectos da Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências,

popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. O art. 16 desse

diploma legislativo  determina  que a  criação de ação governamental  que  acarrete

aumento da despesa será acompanhado das seguintes informações: estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois

subsequentes e declaração do ordenador da despesa de que tal aumento está em
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sintonia  com  a  Lei  Orçamentária  Anual,  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. O “caput” do art. 17, por sua vez, considera despesa obrigatória de

caráter  continuado “a despesa corrente  derivada de lei,  medida  provisória ou ato

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por

um período superior a dois exercícios”.

Nesse particular, saliente-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

– Seplag – enviou a esta Casa o Ofício nº 659/2011, no qual informa que o impacto

financeiro  anual  decorrente  da  aprovação  do  projeto  em  comento  será  de

R$1.850.214,66.  Esclarece,  ainda,  que  os  acréscimos  à  folha  de  pagamento  de

pessoal do Poder Executivo, decorrentes da criação de cargos públicos, estão em

conformidade com os limites de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Dessa forma, verifica-se que a proposição está em sintonia com as disposições

constitucionais  em  vigor,  seja  sob  a  ótica  estritamente  formal,  seja  sob  o  ângulo

material.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 18/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 121/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

611/2007,  atual  Projeto de Lei  nº  121/2011, “dispõe sobre o custeio das taxas de

energia elétrica e de água dos hospitais universitários públicos, com sede no Estado

de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  mesma  proposta  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  oportunidade em que  esta  Comissão analisou detidamente  a

matéria no tocante ao juízo de admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir

a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“A proposição  sob  comento  tem  o  escopo  de  atribuir  ao  Poder  Executivo  a

responsabilidade  pelo  pagamento  das  contas  de  energia  elétrica  e  de  água  dos

hospitais universitários mantidos por instituições públicas de ensino superior.  Para

fazer jus ao benefício, tais hospitais deverão destinar, pelo menos, 70% dos leitos ao

Sistema Único de Saúde – SUS. É o que prescreve o art. 1º do projeto, ao passo que

o art. 2º autoriza o Executivo a abrir os créditos suplementares que forem necessários

para fazer face às despesas decorrentes da futura norma jurídica.

O  problema  principal  do  projeto  em  análise  consiste  na  assunção,  pelo  poder

público,  de  despesa  de  caráter  continuado,  sem  a  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro e sem a indicação da origem dos recursos para seu custeio.

Nesse  particular,  existe  clara  contradição  entre  o  texto  do  projeto  e  a  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de 2000 –  Lei  de Responsabilidade Fiscal  –,  que

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão

fiscal e dá outras providências. O ‘caput’ do art. 17 da mencionada lei complementar

define despesa obrigatória de caráter continuado como ‘despesa corrente derivada de

lei,  medida  provisória  ou  ato  administrativo  normativo  que  fixem  para  o  ente  a

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios’. O § 1º do

citado art.  17 determina que a criação ou a majoração dessa despesa deverá ser

instruída com a ‘estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes’.

O que se deve enfatizar é que as disposições previstas na mencionada lei federal

funcionam como normas gerais vinculantes para os Estados e Municípios, de maneira

que a ausência  de estudo que comprove o impacto orçamentário  e  financeiro  da
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despesa a ser criada é motivo bastante para caracterizar a inconstitucionalidade da

matéria. Como o projeto sob comento não está instruído com essa estimativa nem

com a fonte dos recursos para seu custeio – o que constitui vício jurídico insanável –,

torna-se inviável sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Além desse defeito atinente ao conteúdo, o projeto apresenta uma impropriedade

terminológica  ao  mencionar  ‘custeio  das  taxas  de  energia  elétrica’,  quando,  na

verdade, não se trata dessa modalidade tributária, e sim de tarifa ou preço público. A

taxa é uma espécie de tributo que tem por fundamento constitucional o exercício do

poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos

e divisíveis, colocados à disposição do contribuinte, conforme determina o art. 145, II,

da Constituição da República. Trata-se de imposição fiscal de natureza compulsória,

sujeita ao princípio da reserva legal, pois só pode ser instituída ou extinta mediante lei

formal.  A tarifa  de  energia  elétrica  é  uma modalidade de preço  público,  cobrado

principalmente  pelos  concessionários  e  permissionários  de  serviços  públicos,  em

razão do uso efetivo desses serviços por  parte dos usuários,  sendo,  portanto,  de

natureza facultativa. A tarifa é uma forma tradicional de remuneração das atividades

executadas  pelos  delegatários  do  poder  público  e  tem  o  objetivo  de  garantir  o

equilíbrio  financeiro  do  contrato  e  os  investimentos  necessários  à  atualização  e

modernização do serviço.  Isso demonstra  que preço público  e  taxa  são institutos

nitidamente distintos”.

Portanto, esta Comissão já deliberou sobre a matéria na legislatura anterior, tendo

constatado  a  incompatibilidade  do  projeto  com  o  ordenamento  constitucional  em

vigor. Como não houve mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem

uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento

expressado anteriormente.

Finalmente, ressalte-se que a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –,

em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, informa que o projeto não traz

repercussões para a empresa, uma vez que não altera as tarifas praticadas nem os

critérios de faturamento estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica –

Aneel. Entretanto, embora a manifestação da mencionada empresa não seja contrária

ao  projeto,  subsiste  o  vício  de  inconstitucionalidade  da  proposição,  que  não  se
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coaduna com o ordenamento constitucional vigente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 121/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 659/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 114/2007, “dispõe sobre os direitos do usuário

dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria, preliminarmente, a esta

Comissão  para  receber  parecer  sobre  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 114/2007, com o

mesmo conteúdo  do  projeto  em  análise,  também  de  autoria  do  Deputado  André

Quintão.  Na  oportunidade,  após  acurado  exame  da  matéria,  a  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  apresentou  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do projeto citado na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Apesar de

as  normas  que  regem  a  política  de  assistência  social  terem  sofrido  alterações

supervenientes, tais mudanças não comprometem o conteúdo do projeto em exame

porque  são  complementares  a  elas,  regulando,  especificamente,  os  direitos  dos

usuários  de  serviços.  Por  essas  razões,  somos  levados  a  ratificar  a  posição

anteriormente adotada e a reproduzir a argumentação então apresentada:
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“A seguridade social é composta por um tripé constituído pela assistência social,

pela  saúde e pela  previdência  social,  nos  termos do art.  194  da Constituição da

República.

A assistência social é uma política pública voltada para pessoas em condições de

vulnerabilidade, em virtude de idade, desemprego, impossibilidade de trabalho, entre

outros  motivos,  sendo  prestada  a  quem  dela  necessite,  independentemente  de

contribuição para a seguridade social.

Sobre essa matéria, cabe à União fixar as normas gerais, devendo os Estados e

Municípios complementar a legislação federal. No âmbito federal, foi editada a Lei nº

8.742, de 1993, mais conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social. No âmbito

estadual, a matéria encontra-se disciplinada na Lei nº 12.262, de 1996. Essa política

pública passa, no momento,  por  grande mudança,  tendo em vista a criação,  pelo

governo federal, do Sistema Único de Assistência Social.

O projeto de lei em exame integra um conjunto de três proposições apresentadas

pelo Deputado André Quintão. O parlamentar apresentou, além deste, o Projeto de

Lei nº 118/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado

de Minas Gerais, e o Projeto de Lei nº 119/2007, que 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.

O  projeto  em  análise  dedica-se  a  disciplinar  a  relação  entre  os  usuários  dos

serviços de assistência social e o Estado, em especial os órgãos responsáveis por

esses  serviços.  A  proposição  não  estabelece  os  serviços  e  os  benefícios  que

configuram a política de assistência social,  mas os direitos daqueles que usam ou

recebem os benefícios.

Tendo  o  ordenamento  jurídico  como  sistema  normativo,  pode-se  dizer  que  a

proposição em tela, se aprovada, irá compor dois subsistemas: irá integrar-se, de um

lado, às normas que asseguram os direitos dos usuários dos serviços públicos e, de

outro, às normas que disciplinam a política de assistência social. Com efeito, consta

em nosso ordenamento jurídico estadual  a Lei  nº  11.751,  de 16/1/95,  que dispõe

sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos; a Lei nº 12.628, de 16/10/97,

que  disciplina  as  reclamações  relativas  à  prestação  de  serviço  público,  em
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conformidade com o disposto no § 4º do art. 40 da Constituição Estadual; a 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.

Da mesma forma que a Lei nº 16.279, de 2006, não disciplina a política de saúde,

mas a relação dos usuários com o Estado, a proposição em apreço não deve conter

regras que se refiram à política de assistência social:  deve restringir-se à relação

entre os usuários ou beneficiários e o Estado. É por esse motivo que suprimimos, por

exemplo,  o art.  2º,  que se refere,  em última instância,  a princípios  da assistência

social, e não propriamente a direitos dos usuários.

Foram efetuadas alterações pontuais, como, por exemplo, a do inciso XVII do art. 4º

da  proposição,  remetendo  para  a  legislação  civil  a  regra  sobre  a  nomeação  de

representante, porque essa matéria encontra-se disciplinada nos art. 115 e seguintes

do Código Civil.

Formulamos o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, para ajustar a

proposição à técnica legislativa, preservando a estrutura e os objetivos da proposição

original”.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  659/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  os  direitos  do  usuário  dos  serviços,  programas  e  benefícios  da

assistência social do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O usuário dos serviços, programas e benef ícios da assistência social do

Estado  tem  direito  a  uma  política  de  assistência  social  eficaz,  voltada  para  a

promoção de sua dignidade e das condições de autonomia, convívio, socialização,

sustentabilidade,  capacitação  e  acesso  a  oportunidades,  de  acordo  com  sua

capacidade e com seus projetos pessoal e social.

§  1° -  Nos  serviços,  programas  e  benefícios  da  assi stência  social,  o  Estado

garantirá a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência e a participação da
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sociedade.

§  2° -  O  disposto  nesta  lei  é  extensivo  a  entidades  privadas,  contratadas  ou

conveniadas, que recebam recursos públicos.

Art. 2° - São direitos do usuário dos serviços, pro gramas e benefícios da assistência

social do Estado:

I  -  receber  atendimento  digno,  atencioso,  respeitoso  e  adequado,  sem

procedimentos vexatórios ou coercitivos;

II - receber atendimento livre de qualquer discriminação, em razão de idade, raça,

gênero, orientação sexual,  condições sociais ou econômicas, convicções culturais,

políticas  ou  religiosas,  estado  de  saúde  ou  condição  de  portador  de  patologia,

deficiência ou lesão;

III - ter acesso aos serviços com reduzido tempo de espera;

IV - ter prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme o Estatuto

da Criança e do Adolescente;

V - ter convivência familiar e comunitária;

VI  -  ter  garantida  a  acessibilidade  aos  serviços,  com  o  fim  das  barreiras

arquitetônicas  e  de  comunicação,  se  pessoa  com  deficiência  ou  necessidades

especiais;

VII - ter assegurados, durante a prestação do serviço socioassistencial:

a) a integridade física;

b) a privacidade física;

c) a individualidade;

d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;

e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;

f) a segurança do atendimento;

VIII  -  ser  identificado  e  tratado,  nas  relações  interpessoais,  por  seu  nome  ou

sobrenome;

IX - identificar as pessoas responsáveis por sua assistência, por meio de crachás

visíveis e legíveis, em que constem nome e função ou cargo;

X - ter acesso a fichas e registros em seu nome ou autorizar alguém a acessá-los;

XI - ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em caso de lesão
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corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de serviço;

XII - ser prévia e expressamente informado quando o procedimento proposto for

experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua participação consentida de forma

livre e esclarecida;

XIII  -  ser  informado  sobre  a  utilização  de  materiais  de  registro  audiovisual  e

pesquisas a ele referentes;

XIV - receber informações claras e objetivas, adaptadas a sua condição cultural,

sobre:

a) os seus direitos e as eventuais disposições limitativas ou condicionantes de seu

exercício;

b) a duração prevista do serviço socioassistencial;

c) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e competência

legal ou jurídica;

d) os prazos e as respostas sobre requerimentos e processos;

c)  as  razões  de negativa,  atraso,  insuficiência ou  inadequação na prestação do

serviço, as medidas adotadas e os prazos para a correção de irregularidades;

XV - revogar consentimentos e autorizações dados anteriormente, por decisão livre

e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções de nenhuma espécie;

XVI - ter  representante para receber  informações e tomar decisões em caso de

incapacidade para exercer sua autonomia, na forma da legislação civil;

XVII - ter garantido o acesso a:

a) assistência social, psicológica e jurídica;

b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico familiar;

c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;

d) instalações físicas dignas e apropriadas a sua condição;

XVIII - não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço que caracterize

ou gere condições de desnutrição ou higiene precárias ou degradantes da dignidade

humana;

XIX  -  poder  entrar  em  contato,  quando  no  âmbito  de  instituição  prestadora  de

serviço,  com  parentes,  responsáveis,  procuradores,  advogados  ou  autoridades

afetas, pessoalmente e por via telefônica;
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XX - ter garantido o direito de receber visitas;

XXI  -  ter  acesso  a  serviços  públicos  gratuitos  de  escuta,  orientação  e  apoio

sociofamiliar e comunitário;

XXII - receber medidas de proteção social básica ou especial extensivas ao grupo

familiar, respeitada a singularidade do arranjo familiar;

XXIII  - ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da administração

pública estadual, para reintegração no mundo do trabalho e da renda;

XXIV - ter assegurado o direito de petição, resposta e recurso a autoridades, para

requerer ou denunciar fato relativo a serviço de assistência social;

XXV - participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de controle social que

discutam e definam a política de assistência social;

XXVI - ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para reclamar seus

direitos ou apresentar denúncias.

Art. 3° - Os órgãos e as entidades públicas e priva das conveniadas ou contratadas

pelo poder  público capacitarão recursos humanos para a execução das ações de

assistência social.

Art.  4° -  É  vedado  aos  serviços  públicos  de  assistê ncia  social  e  às  entidades

públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder público:

I - negar ou retardar atendimento;

II - relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;

III - divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou condição especial de

usuário;

IV - omitir informação ou deixar de encaminhar requerimento, pedido de informação

ou reclamação de usuário ou de responder a suas perguntas ou solicitações;

V - impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito previsto nesta lei.

Art.  5° -  As  pessoas  jurídicas  de  direitos  público  e  privado  conveniadas  ou

contratadas  são  responsáveis,  objetivamente,  pelos  danos  que  seus  agentes

causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ 1° - O descumprimento do disposto nesta lei impli cará o cancelamento do contrato

ou  do  convênio  e  a  imediata  suspensão  do  repasse  de  recursos  públicos,  sem

prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
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§ 2° -  O servidor público que contribuir  para o des cumprimento desta lei  estará

sujeito a processo administrativo e penalidade correspondente a falta, sem prejuízo

das demais sanções civis e penais cabíveis.

§ 3º - Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que, direta

ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração.

Art.  6° -  Qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  den unciar  os  casos  de

descumprimento  desta  lei  aos  Conselhos  Municipais,  Estadual  ou  Nacional  de

Assistência Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Defesa dos

Direitos do Portador de Deficiência, aos conselhos tutelares, ao Ministério Público, às

ouvidorias, às delegacias, às comissões de direitos humanos ou a outras autoridades

competentes.

Art. 7° - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso, o Estatuto da

Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de Assistência Social.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno Siqueira -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 671/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela, de autoria  do Deputado Rogério Correia, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 560/2007, “institui devolução proporcional do

IPVA,  do  Seguro  Obrigatório  e  da  Taxa  de  Licenciamento  de  Veículos  já  pagos,

relativos a veículo roubado, furtado ou de veículo sinistrado com perda total”.

Foi  anexada  a  esta  proposição,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.437/2011,  do  Deputado

Rogério Correia, por conter matéria de conteúdo similar.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, o projeto foi distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, “III”, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta constante  do  projeto em análise já  foi  analisada por  esta Comissão

quando  do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº  560/2007.  Como  não  ocorreu  nenhuma

alteração  constitucional  ou  legal  que  pudesse  modificar  o  entendimento  sobre  a

matéria,  acolhemos,  na  íntegra,  o  parecer  exarado  por  esta  Comissão,  naquela

oportunidade, que transcrevemos a seguir: “A proposta em apreço pretende instituir a

perspectiva da devolução parcial dos valores pagos pelo contribuinte a título de IPVA,

taxa de licenciamento e seguros quando o veículo vier a ser furtado ou sinistrado,

com perda total, no curso do exercício em que tenha ocorrido o evento danoso.

É  interessante  efetuar  uma  abordagem  da  matéria  detalhando  cada  despesa

decorrente da propriedade do veículo automotor para maior esclarecimento acerca da

pertinência  da  proposição.  Em  primeiro  lugar,  deve  ser  ressaltado  que  o  seguro

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,

mais  conhecido  como seguro  DPVAT,  foi  instituído  pela  Lei  Federal  nº  6.194,  de

19/12/74. A referida norma jurídica disciplina a cobrança do seguro, a natureza dos

danos, o valor da indenização, atribuindo ao Conselho Nacional de Seguros Privados

– CNSP –  a competência para a estipulação de valores  de  prêmio,  por  meio de

normas  específicas.  Pode-se  constatar  que  o  disciplinamento  da  matéria  por

legislação federal é consonante com o disposto no art. 22, VII, da Constituição da

República, que arrola a competência privativa da União para legislar sobre seguros.

Não remanesce a esta Casa Legislativa, portanto, a prerrogativa para dispor, ainda

que suplementarmente, sobre o seguro obrigatório, conforme pretendido.

Quanto à taxa de licenciamento de veículo e ao IPVA, estes são exações instituídas

pelo Estado, em obediência ao comando insculpido no art. 145 e seguintes da Carta

da  República,  que  arrola  os  tributos  cuja  instituição  é  competência  privativa  dos

Estados e do Distrito Federal. No que tange à taxa de licenciamento, é importante

esclarecer que se trata de um tributo cobrado em decorrência da prestação de um

serviço  público  específico  e  divisível.  Na  medida  em  que  o  Estado  promove  o

licenciamento do veículo, nasce a obrigação do contribuinte de recolher a taxa de

licenciamento,  que  corresponde  à  efetiva  prestação  do  serviço,  não  havendo  a

perspectiva de fracionar o pagamento, uma vez expirada a relação jurídico-tributária
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entre o Estado e o contribuinte. Quanto ao IPVA, pode-se constatar, pelo conteúdo do

art. 3º, VIII, da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, instituidora do imposto no Estado de

Minas Gerais, que a proposta cogitada pelo projeto em análise já foi contemplada,

valendo transcrever o que se segue: ‘Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de: (...)

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da ocorrência do

fato  e  a  data  de  sua  devolução  ao  proprietário’.  Cabe  ao  contribuinte  que  se

enquadrar na situação prevista no citado dispositivo requerer administrativamente a

devolução parcial do tributo, o que, a propósito, lhe é assegurado por força de lei.

Não há, pois, como tramitar o projeto em análise nesta Casa Legislativa”.

Argumentos  de  conteúdo  similar  podem  ser  encontrados  na  Nota  Técnica  nº

13/2011, elaborada pela Subsecretaria da Receita Estadual, produzida para atender à

diligência formulada por esta Comissão à Secretaria de Estado da Fazenda.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 671/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 673/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 707/2007, “reg ulamenta o § 8° do art. 18 do Ato

das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição do  Estado de  Minas

Gerais, incorporando a especialidade homeopatia na prestação de serviços de saúde

na rede estadual”.

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 para receber parecer.

Vem a matéria preliminarmente a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
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art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Este  relator  apresentou  requerimento,  na  reunião  do  dia  14/6/2011,  solicitando

fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que

se  manifestasse  sobre  a  viabilidade  técnica  da  proposição.  A  resposta  a  essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame pretende regulamentar o § 8° do art. 18 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a finalidade

de disponibilizar a especialidade homeopatia em todos os níveis de atenção à saúde

do Sistema Único de Saúde – SUS – no Estado de Minas Gerais.

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário esclarecer

que proposição similar tramitou nesta Casa em duas legislaturas anteriores (Projetos

de Lei n°s 1.247/2003 e 707/2007), tendo, na última  legislatura, recebido parecer por

sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Como não houve mudança

constitucional ou legal superveniente que possibilitasse uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  posicionamento  reproduzindo  a  argumentação  jurídica

apresentada no parecer referente ao Projeto de Lei n° 707/2007:

“O projeto em análise propõe que a especialidade homeopatia seja oferecida em

todos os níveis de atenção à saúde, visando ao atendimento da demanda por esta

especialidade médica nas unidades da saúde do Sistema Único de Saúde – SUS –

do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  fundamento  no  §  8º  do  art.  18  do  Ato  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  –  ADCT  –  da  Constituição  mineira,  que

determina que ‘o  Estado incorporará  a seus quadros de assistência,  no prazo de

cento e oitenta dias, as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal

de Medicina’.

A proposição determina, ainda, a adoção das medidas necessárias para prestação

do serviço de homeopatia,  incluindo a compra de equipamentos,  a destinação de

recursos e a realização de concurso público para contratação de especialistas em

homeopatia, além de prever a celebração de convênios com instituições públicas e

privadas visando ao desenvolvimento de profissionais da área. Prevê também que

seja  garantido  aos  usuários  do  SUS  na  rede  estadual  de  saúde  o  acesso  aos
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medicamentos homeopáticos que forem demandados.

A matéria  foi  objeto  de  análise  na  legislatura  passada,  ocasião  em  que  esta

Comissão não pôde manifestar-se em tempo hábil,  em virtude da perda do prazo

regimental para exarar o seu parecer.

A homeopatia consiste em método terapêutico baseado no princípio da cura pelo

semelhante, método que foi desenvolvido por Samuel Hahnemann no final do século

XVIII.  A  cura  pelo  semelhante  significa  que  uma  substância  capaz  de  produzir

determinada alteração (sintoma) em um indivíduo sadio tem a propriedade de curar

essa  alteração,  caso  ela  se  reverta  em  uma condição  de  doença,  desde  que  a

substância seja dada em doses atenuadas.

A homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal

de  Medicina,  por  meio  da  Resolução  nº  1.000,  de  1980,  e  pelo  Conselho  de

Especialidades Médicas da Associação Médica Brasileira, em 1990.

Em  consonância  com  a  Constituição  Brasileira  de  1988,  que  estabelece  a

incorporação  das  medicinas  alternativas  como  recursos  terapêuticos  válidos  e

elegíveis como direito de cidadania, a Comissão Interministerial de Planejamento e

Coordenação  –  Ciplan  –,  que  abrangia  os  Ministérios  da  Saúde,  Educação,

Previdência Social, Trabalho e Planejamento, ainda em 1988, publicou a Resolução

nº 4, de 8/3/88, na qual foram fixadas as primeiras diretrizes para implantação do

atendimento médico homeopático nos serviços públicos e para a implementação da

prática homeopática nas unidades federadas do SUS (antigo Suds).

Ainda em 1988, a Associação Médica Homeopática Brasileira – AMHB – ganhou

assento no Conselho de Especialidades da Associação Médica Brasileira – AMB –,

instituindo-se a prova de Título de Especialista em Homeopatia pelo convênio CFM –

AMB –  AMHB a  partir  de  1990.  As  Resoluções  do CFM nºs  1.295/89,  1.441/94,

1.634/02, 1.659/03 e 1.666/03 confirmam a homeopatia como especialidade médica.

Desde então, a Associação Médica Homeopática Brasileira – AMHB – realiza provas

para o título de Especialistas em Homeopatia em convênio com a Associação Médica

Brasileira e o Conselho Federal de Medicina.

Merece destaque a Portaria nº 1.188, de 28/6/2002, do Ministério da Saúde, que

confirma,  no  seu Anexo  I,  a  homeopatia  como especialidade  disponível  no  SUS,



1736
____________________________________________________________________________

classificando a consulta médica homeopática com o código 0701219.

Mas, foi  em 3 de maio de 2006,  por  meio da Portaria nº  971,  do Ministério  da

Saúde,  que  se  aprovou  a  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares – PNPIC – no Sistema Único de Saúde. Esta política, de caráter

nacional, recomendou a adoção pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  da  implantação  e  implementação das  ações  e serviços

relativos às Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do Sistema Único de

Saúde – SUS (art. 1º da referida portaria).

Nesse ponto, cumpre lembrar que o relatório final da 10ª Conferência Nacional de

Saúde, realizada em 1996, já aprovara ‘a incorporação ao SUS, em todo o País, de

práticas de saúde como a fitoterapia, a acupuntura e a homeopatia, contemplando

terapias alternativas e práticas populares’. A aprovação dessas práticas de saúde foi

formalizada no Anexo da Portaria MS nº 971, de 2006, já mencionada.

O art. 2º da referida portaria determina que os órgãos e entidades do Ministério da

Saúde cujas ações se relacionem com o tema da política então aprovada promovam

a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na

conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.

Concluindo, a leitura do anexo a que se reporta a norma infralegal já destacada

inclui,  na  tabela  de  procedimentos  do  SUS,  os  serviços  de  saúde  relativos  à

homeopatia.  Sob o código de serviço nº  68,  descrito como Práticas Integrativas e

Complementares, estão incluídas, além da homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia e

técnicas em medicina tradicional chinesa, entre outras.

Diante  da  fundamentação  apresentada,  constatamos  que  todas  as  providências

necessárias  à  implementação  da  homeopatia  como  uma  metodologia  aceita  e

inserida no universo científico da medicina já se encontram legalmente formalizadas e

implementadas como procedimento médico praticado no SUS.

Desse modo, em que pese o elevado mérito da proposição sob análise, o projeto

em  foco  perdeu  seu  objeto  uma  vez  que  a  matéria  já  se  encontra  regulada  e

implementada  no âmbito  do  SUS.  Nesse passo,  falta  à  proposição o  atributo  da

novidade jurídica, um dos pilares da tríade que sustenta o instituto da lei no sentido

estrito. Ensina a doutrina que a lei  ‘stricto sensu’ deve apresentar como requisitos
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essenciais a generalidade (universalidade), a obrigatoriedade e o caráter inovador no

mundo jurídico. Este atributo, por inexistente, macula a proposição sob análise da

eiva de antijuridicidade. A antijuridicidade não se coaduna com a constitucionalidade e

a legalidade.”

Ressaltamos que a Resolução n° 1.000, do Conselho F ederal de Medicina, citada

na fundamentação, apesar de ter sido substituída pela Resolução n° 1.441, de 1994,

não  trouxe  modificação  de  conteúdo  que  pudesse  ensejar  a  alteração  do

entendimento manifestado por essa Comissão, pois ainda considera a homeopatia

uma especialidade da medicina.

Por último, apesar de a manifestação da Secretaria de Estado consultada sobre a

proposição ser favorável  à sua aprovação,  os  óbices de natureza constitucional  e

legal impedem que ela tramite nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 673/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 749/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.903/2010,  autoriza  o  Estado  a  pagar

indenização aos herdeiros dos proprietários de áreas declaradas de utilidade pública

pelo  Decreto-Lei  nº  770,  de  20/3/41,  para  a  construção  do  Parque  Industrial  de

Contagem, na situação que menciona.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  examinar  a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.



1738
____________________________________________________________________________

Em 30/6/2011,  o relator  apresentou requerimento  solicitando fosse a proposição

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestassem sobre a proposição em

questão.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta, o Estado fica autorizado a pagar indenização

pecuniária aos herdeiros dos proprietários de áreas declaradas de utilidade pública

pelo Decreto-Lei nº 770, de 1941, para construção do Parque Industrial de Contagem,

nos valores e condições estabelecidos por sentença proferida pelo Juiz de Direito da

5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias Especiais de Belo Horizonte nos autos das

Ações nº 0024.85.323139-7 e nº 0024.85.239.160-6.

O art.  2º  faculta  aos  beneficiários  da  proposta  receber  a  indenização  mediante

transação a ser  homologada no juízo  competente,  dando plena quitação do valor

recebido.

Em sua justificação, o autor informa que a área do Parque Industrial de Contagem

resulta de desapropriação feita pelo Estado e que a ação judicial de desapropriação

teve  início  nos  anos  1940.  Foi  reconhecido  aos  ex-proprietários  o  direito  à

indenização fixada em sentença. Porém, transcorridos 67 anos, o processo ainda não

chegou ao fim. A indenização hoje é devida aos sucessores,  e tal  projeto almeja

assegurar-lhes esse direito.

Não há dúvida de que a proposta vem imbuída de valiosa intenção. Todavia, por

razões múltiplas, falta-lhe o amparo jurídico.

Se  há  uma  ação  judicial  em  curso,  segundo  informado  pelo  próprio  autor  da

proposta, não pode o Legislativo abreviar o término dessa ação, sob pena de imiscuir-

se  em  atividade  de  outra  instância  pública  independente,  em  ofensa  direta  ao

princípio  constitucional  da  separação  dos  Poderes  (art.  2º  da  Constituição  da

República).

É importante frisar que a matéria está “sub judice” e tramita na Justiça Estadual,

compondo  as  citadas  Ações  nº  0024.85.323139-7  e  nº  0024.85.239160-6.  Nessa

condição,  em  respeito  às  atribuições  dos  Poderes,  ao  Judiciário  caberá  dar  o

tratamento final do problema. O respeito às competências dos Poderes é fundamental
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para  a  manutenção da  ordem  pública  e  da  segurança jurídica.  Qualquer  medida

tendente a resolver o problema deve ser adotada em juízo.

Ademais,  as autorizações para o Executivo efetuar  despesas devem constar na

legislação  orçamentária,  de  iniciativa  privativa  do  Governador  (art.  153  da

Constituição  do  Estado),  ao  qual  compete  elaborar,  anualmente,  a  sua  proposta

orçamentária. Com efeito, o vício de iniciativa é manifesto.

Acrescente-se que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, o Estado

paga suas dívidas judiciais por meio do sistema de precatórios, quaisquer dívidas,

incluídas as decorrentes de ações de desapropriação. A sistemática que a proposta

estatui desconsidera a sistemática constitucional.

Além  disso,  a  faculdade  fixada  no  art.  2º  da  proposição,  ao  permitir  que  os

beneficiários recebam a indenização mediante transação a ser homologada no juízo

competente, dando plena quitação do valor recebido, refere-se a norma de caráter

processual,  que regula a relação das partes em juízo. No entanto, a competência

normativa para legislar sobre direito processual, nos termos do inciso I do art. 22 da

Constituição da República, é privativa da União.

Tal entendimento encontra-se em conformidade com as notas técnicas elaboradas

pelas Secretarias de Estado de Fazenda e de Casa Civil e de Relações Institucionais,

em  resposta  à  diligência  requerida  por  esta  Comissão.  Dessa  forma,  não

vislumbramos a possibilidade de esta Casa legislar sobre a matéria.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 749/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 829/2011

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 n° 5.080/2010, “a utoriza o Poder Executivo a criar
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o Programa de Reprodução Assistida no Sistema Único de Saúde – SUS – no Estado

e dá 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 para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento, na reunião do dia 14/6/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência  à Secretaria  de  Estado de Saúde,  para  que se

manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição. A resposta a essa diligência

encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a criar, no SUS, o Programa de

Reprodução Assistida, que seria desenvolvido pelos estabelecimentos conveniados à

Secretaria de Estado de Saúde. No art. 2°, prevê os  objetivos do programa e, no art.

3°,  estabelece  que  os  órgãos  competentes  criarão  ca mpanhas  publicitárias  para

esclarecimento  dos  jovens  sobre  os  problemas  reprodutivos.  O  art.  4° do  projeto

prevê as ações de auxílio, assistência e orientação, enquanto o art. 5° dispõe que,

para a realização de seus objetivos, o poder público firmará convênios e parcerias.

Por último, o art. 6° faz previsão da dotação orçam entária.

Na justificação da proposição, o autor afirma que o programa visa garantir à pessoa

com problemas de fertilidade a devida atenção, auxílio e tratamento do SUS. Isso

porque,  com  a  divulgação  de  sofisticadas  técnicas  de  reprodução  assistida,

aumentou, em nosso país, a ansiedade dos casais que, desprovidos de recursos,

almejam ter acesso às citadas técnicas.

Antes  de  analisarmos  a  matéria,  é  oportuno  fazer  uma  importante  ressalva  e

lembrar que proposição similar já tramitou anteriormente nesta Casa (Projeto de Lei

n° 5.080/2010).  Entretanto,  esta  Comissão  de  Consti tuição  e  Justiça  não  emitiu

parecer sobre a matéria, que foi arquivada ao final da legislatura.

Sobre o tema tratado no projeto de lei em tela, verificamos que a infertilidade é um
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problema  vivido  por  8%  a  15%  dos  casais,  segundo  a  Organização  Mundial  da

Saúde.  No Brasil,  estima-se que mais de 278 mil  casais  tenham dificuldade para

gerar  um  filho  em  algum  momento  de  sua  idade  fértil.  A  reprodução  assistida

compreende um conjunto de técnicas conceptivas, tais como a inseminação artificial,

a fertilização “in vitro”, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, entre outras,

que foram desenvolvidas para tratamento paliativo da infertilidade humana.

Entretanto, apesar de o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal estabelecer a

competência concorrente dos Estados para legislar  sobre defesa da saúde, o que

vem confirmado no art. 10, inciso XV, alínea “m”, da Carta Estadual, após análise da

legislação federal  e  estadual,  verificamos  que a  medida  que o  projeto  de  lei  em

análise pretende implementar já encontra respaldo no ordenamento jurídico em vigor.

Além  disso,  a  proposição  apresenta  natureza  eminentemente  administrativa,  da

competência  do  Poder  Executivo,  o  qual  foi  estruturado  com  os  instrumentos

apropriados  para  criar  programas  e  ações  governamentais  para  a  melhoria  da

qualidade de vida da população, de acordo com as demandas sociais concretas e

tendo  em  vista  o  interesse  da  coletividade.  O  próprio  entendimento  do  Supremo

Tribunal Federal é pacífico a esse respeito: essa Corte já decidiu que não está sob

reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos expressamente previstos

na Constituição da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

(decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224/RJ).

Ao garantir  o acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados para a

promoção,  proteção e  recuperação da saúde,  no  seu art.  196,  a  Constituição da

República já assegura, por princípio, o direito ao tratamento da infertilidade para a

população.

Além disso, a Lei Federal nº 9.263, de 12/12/96, que trata do planejamento familiar,

no seu art. 3º, parágrafo único, inciso I, já prevê o tratamento da infertilidade por meio

do SUS.

No âmbito estadual, foi editada a Lei nº 11.335, de 20/12/93, que dispõe sobre a

assistência integral, pelo Estado, à saúde reprodutiva da mulher e do homem. O art.

1º,  inciso  VI,  determina  que  o  “Estado  promoverá  a  assistência  integral  à  saúde
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reprodutiva  da  mulher  e  do  homem,  mediante  a  adoção  de  ações  médicas  e

educativas que compreendem, principalmente, o diagnóstico e a correção de estados

de fertilidade”.

Com a finalidade de ampliar o acesso de casais às soluções para infertilidade, o

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução

Humana Assistida, através da Portaria GM nº 426 de 22/3/2005. Além dos casos de

infertilidade, essa política se direciona também para pessoas que apresentam alguma

doença genética ou infecto-contagiosa, como a aids e hepatites virais, a fim de evitar

a transmissão dessas doenças para os parceiros e futuros filhos.

Por  último,  destacamos  que  o  mecanismo adequado  para  a  atuação  do  Poder

Legislativo  em  sede  de  políticas  públicas  é  a  apresentação  de  emendas

parlamentares  à  lei  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  quando  de  sua

elaboração bem como de sua revisão anual.

Apesar de a manifestação da secretaria de Estado consultada sobre a proposição

ser favorável à sua aprovação, os óbices de natureza constitucional e legal impedem

que ela tramite nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante  os  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 829/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 852/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei n° 852/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 3.040/2009,  dispõe  sobre  o  material

didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos pelas instituições do sistema

de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, na forma do Substitutivo nº
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1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art.102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a proibir que as instituições do sistema estadual de

ensino exijam do aluno, na lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual,

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo.

Por  material  escolar  entende-se,  convencionalmente,  os  instrumentos  utilizados

pelos alunos para o cumprimento de tarefas escolares, como caderno, cola, caneta,

papel,  régua  etc.  É  chamado  de  didático  todo  o  material  que  o  professor  pode

preparar para utilizar em aula, tais como apostilas, livros, “softwares”, sumários de

livros,  trabalhos  acadêmicos,  exercícios,  ilustrações,  CDs  e  DVDs.  O  material

utilizado na infraestrutura de funcionamento de uma escola não é, portanto, material

escolar, nem material didático.

Para  prover  as  escolas  públicas  de  ensino  fundamental  e  médio  com  livros

didáticos, dicionários e obras complementares, o governo federal executa o Programa

Nacional  do  Livro  Didático  –  PNLD.  O programa atende  também  aos  alunos  da

Educação  de  Jovens  e  Adultos  das  redes  públicas  de  ensino  e  das  entidades

parceiras do Programa Brasil Alfabetizado. O programa é executado em ciclos trienais

alternados. Assim, a cada ano o Ministério da Educação – MEC – adquire e distribui

livros para todos os alunos de um dos segmentos escolares: anos iniciais do ensino

fundamental,  anos  finais  do  ensino  fundamental  ou  ensino  médio.  Em  2011,  o

orçamento do PNLD é de R$1,2 bilhão e, à exceção dos livros consumíveis, os livros

distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros alunos

nos anos subsequentes.

O  MEC  já  prevê  para  o  ano  de  2013  a  distribuição  de  livros  consumíveis  de

letramento e alfabetização e alfabetização matemática aos alunos de 1º ao 3º ano do

ensino  fundamental;  livros  reutilizáveis  das  disciplinas  de  Ciências,  História  e

Geografia aos alunos de 2º ao 5º ano e livros reutilizáveis das disciplinas de Língua

Portuguesa e Matemática para os alunos de 4º e 5º anos. A novidade é que, a partir
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do PNLD 2013, os alunos de 3º ano do ensino fundamental passam a integrar o ciclo

de alfabetização e, por isso, também começam a receber os livros consumíveis de

letramento e alfabetização e alfabetização matemática.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  dentro  de  sua  competência  regimental,

estudou minuciosamente a  matéria  e  apresentou  modificações específicas  para  a

legislação pertinente,  ora  alterando a Lei  nº  16.669,  de 8/1/2007,  que estabelece

normas  para  a  adoção  de  material  didático-escolar  pelos  estabelecimentos  de

educação básica da rede particular; ora modificando a Lei nº 12.781, de 6/4/1998, que

proíbe a cobrança de taxa ou contribuição pelas escolas estaduais públicas.

Por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  a  Comissão  precedente  julgou

necessário determinar a devolução do material escolar não utilizado durante o ano

letivo aos alunos das redes pública e privada de ensino. Entendeu, também, que não

se pode exigir do aluno o fornecimento de materiais não vinculados diretamente às

atividades desenvolvidas no processo de aprendizagem, ou seja, o material utilizado

na  infraestrutura  de  funcionamento  de  uma  escola.  Finalmente,  essa  Comissão

considerou pertinente determinar que o aluno possa optar entre fornecer o material

escolar solicitado de forma integral ou conforme a sua utilização.

Entendemos que as alterações apresentadas no Substitutivo nº 1 são procedentes

e  conseguiram  atender  as  expectativas  desta  Comissão,  razão  pela  qual  nos

posicionamos favoravelmente à proposição de lei na forma proposta pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  lei  nº

852/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 886/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 886/2011, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.344/2010, dispõe sobre a reserva de vagas

para idosos, deficientes e gestantes nos estacionamentos.

O  projeto  em  epígrafe  foi  examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  de  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Presidência desta Casa, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344, de

2011,  que cria  a Comissão de Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência, e

atendendo a requerimento apresentado pela referida Comissão em 1º/6/2011, decidiu

que o projeto de lei em análise fosse a ela redistribuído. Portanto, cabe agora a esta

Comissão emitir  seu parecer, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa a 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 ou com 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 sua

utilização.

Proposição de conteúdo idêntico tramitou na legislatura passada e recebeu parecer

pela inconstitucionalidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça, com base

no argumento de que viola o princípio da autonomia municipal, por tratar de assunto

de interesse local. Nesta legislatura, entretanto, a matéria foi apreciada sob a ótica da

proteção e integração dos idosos e das pessoas com deficiência física, que é dever

constitucional do poder público.

A medida proposta está sintonizada com o princípio de integração de pessoas com

deficiência ao ambiente social, que tem transformado pouco a pouco uma sociedade

em que as diferenças eram motivo de segregação. Essa mudança de atitude pode ser

observada também em âmbito mundial, como, por exemplo, a conscientização gerada

pelo  Ano  Internacional  das  Pessoas  Deficientes,  instituído  pela  ONU  em  1981.

Gradualmente a pessoa com deficiência física passou a ser considerada mais pelas
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suas capacidades do que pela sua deficiência.

A legislação brasileira tem refletido a nova postura em relação às pessoas com

deficiência.  A  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  vem  contribuindo  para  a

promoção de acessibilidade, mediante a determinação da supressão de barreiras e

de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. O art. 7º da lei

supracitada  determina  que,  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 com dificuldade de locomoção.

No  Estado,  diversas  normas  dispõem  sobre  a  proteção  das  pessoas  com

deficiência, como, por exemplo, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas

para  facilitar  o  acesso  dos  portadoras  de  deficiência  física  aos  edifícios  de  uso

público,  e a Lei  nº  17.785,  de 23/9/2008,  que 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 desta última determina 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”.

Em relação aos idosos,  o art.  41 da Lei  Federal  nº 10.741,  de 1º/10/2003,  que

dispõe sobre o Estatuto do Idoso, assegura a eles, nos termos da lei local, a reserva

de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados e determina ainda que as

vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

Conforme  ponderou  a  Comissão  precedente,  nada  impede  que  esse  índice  seja

ampliado em âmbito estadual.

Apesar dos progressos, há muito ainda por fazer no campo da inclusão social das

pessoas com deficiência e dos idosos. Dessa forma, entendemos que o Estado deve

incluir  em  seu  ordenamento  jurídico  normas  destinadas  a  garantir  os  direitos

individuais  dessas  pessoas.  Esse  é  exatamente  o  objetivo  do  projeto  de  lei  em

análise, que nos parece, portanto, oportuno.
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Consideramos  que o  substitutivo  apresentado pela  Comissão de Constituição e

Justiça aprimorou a proposição original. Entretanto, o art. 1º do substitutivo assegura

a reserva de vagas nos estacionamentos para veículos que transportem pessoas com

deficiência  física,  além de idosos e  gestantes,  excluindo pessoas com deficiência

mental  e  com  mobilidade  reduzida.  Para  estender  o  direito  a  essas  pessoas,

sugerimos emenda ao substitutivo para modificar a redação do art. 1º.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 886/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “pessoas com deficiência

física” pela expressão “pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida”.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu, relator – Almir Paraca.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.063/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em comento dispõe sobre

sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados e terceiros e

dá outras providências.

A proposição  foi  apreciada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

que,  em  sua  análise  de  mérito,  opinou  pela  aprovação  da  matéria  na  forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende estabelecer regras para a contratação do seguro de

veículos  automotores  pelos  consumidores  do  Estado,  vedando  a  estipulação,  por
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parte das seguradoras, de cláusulas e condições que limitem direito dos segurados.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação do projeto. Considerou que é comum as empresas

desse segmento desrespeitarem o direito dos segurados, especificamente quanto à

escolha da oficina que deverá reparar o veículo sinistrado, obrigando o cidadão a

trabalhar com outras oficinas previamente cadastradas, o que caracteriza conduta

tipicamente impositiva por parte delas.

A  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  esclareceu  que  as

seguradoras  ferem  o  princípio  da  razoabilidade,  uma  diretriz  constitucional,

provocando  um  significativo  desequilíbrio  na  harmonização  dos  interesses  dos

consumidores  e  fornecedores,  além  de  desrespeitarem  direitos  assegurados  pelo

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  notadamente  o  que  confere  liberdade  ao

consumidor  para  escolher  os  produtos  ou  serviços  mais  adequados  às  suas

necessidades.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria,  porquanto não implica despesas para os cofres públicos, de modo que o

projeto  em epígrafe não fere a Lei  de Responsabilidade Fiscal.  Por  outro lado,  a

implementação das medidas previstas no projeto implicaria custos irrelevantes para

as seguradoras em face dos altos lucros que auferem.

O projeto permite ao Estado, no campo da ação efetiva de regulação do mercado, a

correção de distorções existentes na reparação de veículos sinistrados, sem falar na

garantia da qualidade e segurança que as seguradoras devem oferecer ao público

consumidor de seus serviços.

A proposição  representa  o  esforço  governamental  para  criação  e  execução  de

políticas  de  combate  a  abusos  do  poder  econômico,  colocando  a  defesa  do

consumidor  como um de seus pilares  imprescindíveis.  Além do mais, as medidas

preconizadas na proposição em tela são carregadas de relevante significado social e

econômico, razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.063/2011, no

1º turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei 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”.

A proposição  foi  apreciada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade 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, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar  os hotéis  e motéis  estabelecidos no

Estado  a  adaptar  suas  instalações  para  garantir  acessibilidade  às  pessoas  com

deficiência.  O  art.  1º  estabelece  que  2%  dos  quartos  ou  apartamentos  dos

estabelecimentos  que  tiverem  mais  de  50  unidades  deverão  ser  adaptados  para

utilização por essas pessoas.

Essa medida mostra-se sintonizada com a Política Nacional para a Integração da

Pessoa  Portadora  de  Deficiência,  instituída  pelo  Decreto  Federal  nº  3.298,  de

20/12/99.  O  inciso  VIII  do  art.  46  desse  decreto  determina  que  os  órgãos  e  as

entidades  da  administração  pública  federal,  direta  e  indireta,  responsáveis  pela

cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer, estimulem a ampliação do turismo

para  a  pessoa  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  mediante  a  oferta  de

instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

A Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecida

na Lei nº 13.799, de 21/12/2000, seguindo as mesmas diretrizes da Política Nacional,

tem  como  um  de  seus  objetivos,  de  acordo  com  o art.  2º,  V,  “o  combate  aos
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preconceitos  por  meio  da  oferta  de  condições  de  integração  social  da  pessoa

portadora de deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura,

esportes, lazer e profissionalização”.

Cumpre salientar que o número de pessoas que apresentam mobilidade reduzida

ou alguma deficiência física é significativo. O censo realizado pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE –, em 2000, mostrou que aproximadamente 6% da

população  do  Estado  declarou  possuir  alguma  deficiência  física  ou  dificuldade

permanente  de  caminhar  ou  subir  escadas,  isto é,  possuem grau de redução de

mobilidade.  Foram  consideradas  portadoras  de  deficiência  física  as  pessoas  que

apresentavam tetraplegia, paraplegia, hemiplegia permanente, falta de membro ou de

parte dele. Esse público necessita de proteção, não somente no mercado de trabalho

e  nas  áreas  de  educação,  de  saúde  e  de  assistência  social,  mas  também  nas

atividades relacionadas ao lazer e à cultura.

Em  relação  à  acessibilidade,  estão  em  vigor  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de

19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,

regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, e a Lei nº 11.666, de 9/12/94,

que dispõe sobre normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física

aos edifícios de uso público, regulamentada pelo Decreto nº 43.926, de 9/12/2004. Na

área do turismo, também existem normas específicas sobre acessibilidade, como 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. Entretanto,

nenhuma dessas normas obriga hotéis e motéis a adaptar um determinado número

de quartos ou apartamentos para utilização por  pessoas com deficiência física ou

mobilidade reduzida. Dessa forma, fica a critério daqueles que oferecem serviços de

hospedagem adaptar suas instalações. No entanto, para que essas pessoas possam,

realmente, exercer o direito pleno ao lazer, na medida de suas necessidades, faz-se

necessário um comando legal que o garanta.

No que  se  refere  ao  número  de  quartos  ou  apartamentos  a  serem  adaptados,

consideramos  que  essa  obrigação  deveria  se  estender  aos  estabelecimentos  de
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menor porte, não se restringindo aos que possuem mais de 50 unidades, conforme

prevê  o  projeto.  Isso  porque  em  muitos  Municípios  do  Estado  não  há  meios  de

hospedagem  com  essa  quantidade  de  quartos.  Dessa  forma,  para  garantir  uma

estadia adequada às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sugerimos que

a proposição estabeleça a adaptação de 1 unidade a cada grupo de 20.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, fazendo com que o projeto, a fim de facilitar a sistematização da

matéria, passe a modificar lei já existente, no caso a Lei nº 11.666. Além disso, foram

realizadas  algumas  adaptações  na  proposta  original  para  que  não  houvesse

obstáculos legais à sua aprovação.

Uma alteração importante foi a incorporação das pessoas com mobilidade reduzida

no  âmbito  de  proteção  da  norma.  Essas  pessoas,  apesar  de  sua  situação  ser

temporária, também possuem dificuldades de locomoção.

Convém  esclarecer  que o  Substitutivo  nº  1  se  refere  a  pessoas  portadoras  de

deficiência física, no entanto,  de acordo com o Decreto Federal nº 5.692, de 2004,

pessoa  portadora  de  deficiência  é  aquela  com  limitação  ou  incapacidade  para  o

desempenho  de  atividade.  Esse  conceito  engloba  diferentes  categorias  de

deficiência:  física,  auditiva,  visual,  mental  e  múltipla.  Como  as  pessoas  com

deficiências  tanto  físicas  quanto  visuais  necessitam  de  espaços  adaptados,

sugerimos tornar a proposta mais genérica e em conformidade com o decreto federal

citado.

Cumpre informar, ainda, que a expressão utilizada no decreto, “pessoa portadora de

deficiência”, é imprecisa, pois ninguém porta uma deficiência e, sim, tem deficiência.

A expressão mais empregada atualmente é “pessoa com deficiência”.  Além disso,

essa foi  a  forma utilizada no acordo celebrado por  diversos países,  em 2006,  na

Convenção das Nações Unidas sobre direitos da pessoa com deficiência. O Brasil

ratificou o Protocolo Facultativo da Convenção da Pessoa com Deficiência, por meio

do Decreto Legislativo nº 186, de 9/7/2008, e pelo Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, do

Poder Executivo.

Diante  do  que  foi  explicitado,  consideramos  necessária  a  apresentação  do

Substitutivo nº 2, de forma a aperfeiçoar a proposição e garantir uma real integração
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social das pessoas com deficiência no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.124/2011, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo nº  2,  apresentado a seguir,  e  pela  rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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 – (...)

§ 5º – Nos meios de hospedagem, conforme a definição dada pela Lei Federal nº

11.771, de 17 de setembro de 2008, e nos motéis, serão adaptadas as instalações de

um de seus quartos  ou apartamentos,  a cada grupo de vinte,  para  utilização por

pessoas com deficiência ou 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, 28 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Almir Paraca, relator - Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.155/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.507/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade

de os depósitos de pneus novos ou usados, ferros-velhos e afins utilizarem sistemas

de  cobertura  para  evitar  acúmulos  de  água  que  se  tornem  focos  geradores  do
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mosquito aedes aegypti.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende obrigar os proprietários de depósitos de pneus

novos ou usados, ferros-velhos e estabelecimentos similares a instalarem sistemas

de  cobertura  fixa  ou  desmontável,  para  evitar  acúmulo  de  água  e,  dessarte,  a

proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue. Para tanto, atribui

àquele que descumprir a exigência as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078,

de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Verificamos, inicialmente, que a matéria tratada no projeto não se encontra entre as

de iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado.

No que  se  refere  à competência  legislativa,  observamos  que a  proposição visa

fundamentalmente  à  proteção da saúde  da  população,  pelo  que se  enquadra  no

campo da competência legislativa concorrente, de acordo com o inciso XII do art. 24

da Constituição da República.  Significa  isso,  conforme os  §§  1o a  4o  do  mesmo

artigo,  que  à  União  compete  editar  as  normas  gerais  da  matéria,  cabendo  aos

Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,  estabelecendo

disposições  específicas  em  função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas

próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal.

Além disso, segundo o art. 196 da mesma Constituição, a saúde é direito de todos e

dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos. E, por força do art. 200, o

Sistema  Único  de  Saúde  deve  executar  ações  de  vigilância  sanitária  e

epidemiológica.

A Constituição do Estado também disciplina a matéria, em seu Título IV, Capítulo I,

Seção I. Dispõe que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que
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cabe ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei. O

art. 190 contém norma semelhante à da Constituição da República, dispondo que ao

Estado compete executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Verificamos, todavia, que, em 12/1/2011, foi  editada a Lei nº 19.482, que dispõe

sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e

dá outras providências. Assim dispõe esse novo diploma normativo sobre a matéria:

“Art. 1º – A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade

que resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação de

mosquito transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle estabelecidas

pelo  órgão  competente,  sem  prejuízo  do  disposto  na  Lei  nº  13.317,  de  24  de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Os imóveis onde se desenvolvam as atividades mencionadas no art. 1°

serão  classificados  de  acordo  com  o  risco  potencial  de  proliferação  de  mosquito

transmissor  da  dengue,  nos  termos  do  regulamento,  a  fim  de  orientar  a  sua

fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Parágrafo único – Conforme a classificação de risco potencial de que trata o caput,

fica a pessoa mencionada no art. 1° obrigada a real izar a proteção adequada dos

locais ou materiais que se encontrem no imóvel,  evitando sua exposição direta às

intempéries, nos termos do regulamento.

(...)

Art. 4º – Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº

13.317,  de  1999,  bem  como das  demais  sanções  civis,  penais  e  administrativas

cabíveis:

I – descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde – SUS –, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade

de advertência ou multa;

II  –  permitir  a  exposição  direta  às  intempéries  de  local  ou  material  propício  à

formação de focos de mosquito transmissor da dengue ou deixar de adotar medidas

de controle que visem a evitar a existência desses locais, o que será considerado

infração grave, sujeita a pena educativa e multa;

III – permitir a existência de focos de mosquito transmissor da dengue nos imóveis
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a que se refere o art. 2°, o que será considerado i nfração gravíssima, sujeita a pena

educativa e multa, aplicando-se, ainda, se constatado risco iminente para a saúde

pública e as circunstâncias do fato o aconselharem, uma das seguintes penalidades:

a) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

b) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias;

c) cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo  único  –  Na  apuração  da  infração  sanitária  serão  adotados  os

procedimentos estabelecidos nesta Lei e os previstos na Lei n° 13.317, de 1999, sem

prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância em saúde”.

Observamos  assim  que  o  objetivo  da  proposição  examinada  já  se  encontra

amparado pelo ordenamento jurídico estadual. Falta-lhe, portanto, o caráter inovador

necessário à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.155/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  –  Delvito  Alves – Cássio Soares – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.206/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.185/2010,  requerido  pelo  Deputado  Gustavo  Valadares,  “proíbe  a  exigência  da

realização do teste de gravidez e da apresentação de atestado de laqueadura como

condição de acesso de mulheres a postos de trabalho nas empresas e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/4/2011, 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.

Cabe  a  esta  Comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em questão tem por escopo proibir a exigência da realização de

teste de gravidez e da apresentação de atestado de laqueadura como condição de

acesso de mulheres a postos de trabalho nas empresas.

Consta, na justificação do projeto, que há empresas fazendo tais exigências com o

fito de evitar duas situações: que a trabalhadora não apenas se ausente do ambiente

de  trabalho  no  período  correspondente  à  licença-maternidade,  estabelecido  nos

termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição da República, mas também desfrute da

estabilidade empregatícia que a gravidez lhe garante, conforme o art. 10, inciso II,

alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da mesma Carta.

Trata-se,  evidentemente,  de  intolerável  discriminação  contra  as  mulheres,  não

apenas por ferir o direito à igualdade, previsto no art. 5º da Constituição da República,

como também por violar  o art.  7º,  inciso XX, que determina ser direito social  dos

trabalhadores  urbanos  e  rurais  a  “proteção  do  mercado  de  trabalho  da  mulher,

mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

Percebe-se, portanto, que a proposição em análise tem o meritório escopo de fazer

cumprir as diretrizes trabalhistas delineadas no texto da Carta Federal e demonstra

um nítido pendor de preocupação social.

Há de se considerar, no entanto, que, em fidelidade ao pacto federativo delineado

em  nossa  Constituição,  o  poder  constituinte  originário  determinou  competências

específicas para cada ente federativo. No caso da temática em tela, qual seja o direito

do trabalho, o art. 22, inciso I, da Constituição da República determina ser matéria

sobre  a  qual  somente  a  União  pode  legislar,  não  podendo  os  Estados  elaborar

normas legais sobre o assunto.

Ademais,  cumpre registrar  que já existe lei  federal que, além de dispor sobre o

assunto e de forma idêntica, até mesmo criminaliza as práticas que o projeto de lei

em exame visa a proibir. Nesses termos, dispõe a Lei Federal nº 9.029, de 1995:

“Art. 2º – Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:

I – a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer
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outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;

II – a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem;

a) indução ou instigamento à esterilização genética;

b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de

serviços  e  de  aconselhamento  ou  planejamento  familiar,  realizados  através  de

instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde

(SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e multa”.

Verifica-se, portanto, que, além de o Estado não deter competência para legislar

sobre o tema, o conteúdo da proposição em tela já se encontra normatizado em lei

federal.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.206/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.265/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.183/2010,  requerido  pelo  Deputado  Gustavo  Valadares,  “institui  o  Programa de

Diagnóstico dos Riscos Geotécnicos e Ambientais no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  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

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na
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legislatura passada, quando a Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria

no  que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudança  legal

superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o  posicionamento

manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação  apresentada  na

ocasião:

“A proposição  em  exame pretende  instituir  programa de  diagnóstico  dos  riscos

geotécnicos e ambientais no Estado, visando a produzir  uma rede de informações

georreferenciadas  sobre  riscos  de  eventos  naturais  ou  provocados  pela  atividade

humana que possam causar  danos  à  vida,  à  saúde,  às  atividades econômicas e

sociais  e  ao  patrimônio  público  e  privado.  O  programa  envolve  basicamente  a

elaboração técnica de mapas e relatórios de risco, com apoio da coordenadoria de

defesa civil do Estado e dos Municípios mineiros.

Não obstante as nobres intenções do ilustre Deputado, manifestadas na justificação

do  projeto,  entendemos  que  a  proposição  não  pode  prosperar  nesta  Casa,  por

motivos de ordem jurídica, constitucional e legal.

Com  efeito,  a  proposição  analisada  pretende  instituir  programa  de  governo

especificando atividades que seriam 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.  A apresentação  de

projeto  de  lei  tratando  de  tema  dessa  natureza  constitui,  portanto,  iniciativa

inadequada, uma vez que pretende obrigar o Executivo a implementar ações que já

estão entre aquelas de sua competência constitucional.

Ademais,  quando  a  execução  de  programa  de  ação  governamental  demanda

recursos, estes devem estar previstos na Lei  Orçamentária Anual,  de iniciativa do

Poder  Executivo.  Em  se  tratando  de  programa  de  duração  continuada,  esses

recursos devem estar previstos também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por força

do  art.  165  da  Constituição  da  República,  e  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG –, por exigência do art. 154 da Constituição do Estado.

Verifica-se, a propósito, que o PPAG em vigor para o quadriênio 2008-2011 contém

programas que contemplam ações que a proposição analisada pretende implementar.



1759
____________________________________________________________________________

Na área de resultado Qualidade Ambiental, há o Programa no 113: Desenvolvimento

Sustentável  de  Recursos  Hídricos,  que  prevê  ações  de  coleta,  armazenamento,

tratamento  e  disseminação  de  informações  sobre  recursos  hídricos  e  fatores

intervenientes em sua gestão, por meio de tecnologias de informação e ferramentas

de  geoprocessamento.  Há  também  o  Programa  no  182:  Monitoramento  e

Fiscalização  Ambiental,  que  prevê  ações  de  monitoramento,  inventário  e

mapeamento da cobertura vegetal do Estado com ferramentas de geoprocessamento.

Na área de resultado Qualidade e Inovação em Gestão Pública, há o Programa no

197: Ordenamento Territorial de Minas Gerais, que prevê ações de fornecimento de

coordenadas  planimétricas  aos  que  necessitem  de  plantas,  mapas  e  projetos

georreferenciados.  Finalmente,  entre  os  Programas  Especiais,  encontra-se  o

Programa no 741: Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, que prevê ações

de redução dos impactos de desastres, inclusive sob o aspecto preventivo”.

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,

conforme  ressaltado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ao  apreciar  a

proposição na legislatura anterior,  que a efetivação desses objetivos depende, em

verdade,  da  eficácia  dos  mencionados  programas  e  da  articulação  dos  órgãos  e

entidades envolvidos na sua execução, o que deve ser objeto de fiscalização por

parte desta Assembleia Legislativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.265/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Cássio Soares – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 159/2007, a proposição em

epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  “dispõe  sobre  a  política

estadual  de  apoio  às  ações  e  empreendimentos  voltados  para  a  implantação  de

mecanismos de desenvolvimento limpo – MDL”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.485/2011, da Deputada Liza Prado,

que “dispõe sobre a implementação da Política Estadual Destinada ao Incentivo à

Produção  de  Créditos  de  Carbono  e  dá  outras  providências”;  1.640/2011,  do

Deputado Carlos Pimenta, que “dispõe sobre a política estadual de apoio a projetos

para  geração  de  créditos  de  carbono  e  dá  outras  providências”;  1.657/2011,  do

Deputado Elismar Prado, que “dispõe sobre a Política Pública Estadual quanto aos

efeitos do aquecimento global no tocante ao Estado de Minas Gerais”; e 1.658/2011,

do  Deputado  Elismar  Prado,  que  “dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Apoio  à

Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às

Mudanças Climáticas no Estado”.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa  registrar  inicialmente  que  a  proposição  já  tramitou  nesta  Casa  em

legislaturas  anteriores,  por  meio  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.070/2005  e  159/2007,

tendo a Comissão de Constituição e Justiça analisado detidamente a matéria no que

tange ao juízo de admissibilidade. Ratificamos, então, o posicionamento manifestado

anteriormente, quando da análise do Projeto de Lei nº 159/2007, e reproduzimos a

fundamentação apresentada na ocasião:

“Trata-se de medida de natureza ambiental, tendo por suporte o Protocolo de Kioto

à  Convenção-Quadro  das  Nacões  Unidas  sobre  Mudança  de  Clima,  acordo

internacional celebrado pelo Brasil e ratificado nos termos do Decreto Legislativo nº
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144, de 2002, do Senado Federal, e do Decreto Federal nº 5.445, de 2005.

O MDL é um instrumento de flexibilização para o cumprimento de compromissos de

países industrializados de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa.

Trata-se de uma ferramenta que possibilita aos países industrializados cumprir suas

obrigações  de  reduzir  a  poluição  atmosférica  por  meio  do  desenvolvimento  de

projetos em países que não possuem metas de redução (...).

A título de esclarecimento, na teoria que fundamenta o MDL, a diminuição das taxas

de desmatamento das florestas tropicais poderá contribuir para mitigar os impactos

ambientais negativos das emissões de gases causadores do efeito estufa nos países

industrializados.  Ressalte-se  ainda  que  o  MDL  objetiva  também  gerar

desenvolvimento sustentável nos países emergentes.

Como  já  foi  dito,  pelo  Protocolo  de  Kioto  o  Brasil  é  considerado  país  em

desenvolvimento. Portanto, pode desenvolver em seu território projetos com base no

MDL,  que  tragam  benefícios  ambientais,  na  medida  em  que  contribuam  para  a

conservação da vegetação existente e a criação de novas áreas para florestamento

ou reflorestamento.

Nesse  passo,  a  proposição  harmoniza-se  com  o  princípio  ambiental  do

desenvolvimento sustentável,  conforme dispõe o art.  225 da Constituição Federal.

Ressalte-se,  também,  a  competência  outorgada  pela  Constituição  Federal  aos

Estados membros para legislarem sobre proteção do meio ambiente, nos termos no

art. 24, VI.

O  Substitutivo  nº  1,  a  seguir  apresentado,  é  cópia  fiel  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais por ocasião da

apreciação do ex-Projeto de Lei nº 2.070/2005.

Consideramos  que  o  substitutivo  apresentado  nessa  ocasião  trouxe  inúmeras

contribuições para o aperfeiçoamento da matéria, resultando na formulação de uma

política  de  MDL  abrangente,  com  objetivos  claros  e  mecanismos  de  execução

bastante articulados. Ao adotarmos essa medida, devidamente analisada sob a ótica

de  atribuição  desta  Comissão,  pretendemos  conferir  mais  segurança  jurídica  à

matéria e contribuir para o avanço das discussões sobre o MDL, com base em um

texto aprimorado nesta Casa.”
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Não obstante o exposto, ressaltamos a necessidade de se considerar, no exame do

mérito da proposição, o teor da política nacional sobre mudança do clima – PNMC –,

instituída pela Lei Federal nº 12.187, de 2009, no sentido de desenvolvermos uma

política articulada entre os diversos entes da Federação nesse domínio. Registramos

ainda a importância de se atentar para o disposto no Decreto nº 45.229, de 2009, que

regulamenta medidas do Poder Público do Estado de Minas Gerais referentes ao

combate às mudanças climáticas e gestão de emissões de gases de efeito estufa,

inclusive para se avaliar a conveniência de fornecer base legal para os benefícios que

prevê. Entendemos, finalmente, que eventuais contribuições decorrentes dos Projetos

de  Lei  nºs  1.485/2011,  1.640/2011,  1.657/2011  e  1.658/2011,  que  se  encontram

anexados à proposição em epígrafe, também devem ser consideradas ao ensejo da

discussão do mérito dessa proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.269/2011 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  política  estadual  de  apoio  a  projetos  elegíveis  como  mecanismo  de

desenvolvimento limpo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política estadual de apoio a projetos de mecanismo de

desenvolvimento  limpo,  com  o  objetivo  de  apoiar  a  elaboração  e  monitorar  a

aprovação de projetos elegíveis como mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL

–, no território do Estado.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, considera-se MDL o estabelecido pelo art.

12 do Protocolo de Kioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças

de Clima, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002.

Art. 2º – São objetivos específicos da política de que trata esta lei:

I – produzir conhecimento e acumular experiências sobre atividades elegíveis como

MDL;

II – aumentar a captação de recursos a partir de projetos de MDL;

III  – divulgar as ações e o potencial do Estado como fornecedor de créditos de
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carbono para o mercado internacional;

IV – estabelecer intercâmbio com os órgãos federais responsáveis pela aprovação

de projetos de MDL.

Art. 3º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 2º, incumbe ao poder

público:

I  –  auxiliar  a  elaboração  de  projetos  para  a  geração  de  créditos  de  carbono

originados em cooperativas, associações, pequenas e microempresas;

II – incentivar a elaboração de projetos para a geração de créditos de carbono;

III – investir em pesquisa e capacitação;

IV – destinar recursos para a participação de representantes do Estado em eventos

nacionais e internacionais relacionados;

V – promover capacitação profissional de servidores por meio de cursos específicos

na área de mudanças climáticas, inclusive de pós-graduação;

VI – divulgar, para a sociedade, informações sobre:

a) o mercado de créditos de carbono;

b) o processo de aprovação de projetos para geração de créditos de carbono;

c) os projetos mineiros já aprovados e o seu desenvolvimento;

VII – acompanhar a tramitação de projetos de MDL que envolvam empreendimentos

no território do Estado nos órgãos federais competentes;

VIII – estimular a criação de linhas de crédito especiais para o financiamento de

elaboração de projetos de geração de créditos de carbono;

IX – apoiar pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias

aplicáveis à redução de emissão de gases de efeito estufa;

X – contribuir com a formulação de políticas e estratégias nacionais e internacionais

relacionadas a mudanças climáticas;

XI – destinar recursos financeiros e criar  estrutura funcional  adequada para dar

suporte à política de que trata esta lei.

Art. 4º – A gestão da política de que trata esta lei compete ao Poder Executivo e

será compartilhada com representantes da sociedade civil organizada e com agentes

públicos das outras esferas de governo, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.363/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.635/2009,  “dispõe sobre a obrigatoriedade

de instalação de cortina descartável para box nos hospitais públicos e privados de

Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  para  receber  parecer.  Vem  a  matéria,  preliminarmente,  a  esta

Comissão,  para  receber  parecer  sobre  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 em tela torna obrigatória a instalação de cortina descartável para

box  nos  hospitais  públicos  e  privados  do  Estado.  O  autor,  na  justificação  que

acompanha a proposição, afirma que a medida visa a contribuir para o combate a

infecções hospitalares.

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.

Conforme dispõem o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal e o art. 61, inciso

XVII,  da Constituição de Minas  Gerais,  o  Estado possui  competência  concorrente

para legislar sobre defesa da saúde.

Relativamente ao tema em questão, a União editou a Lei nº 9.431, de 6/1/97, que

torna obrigatória a manutenção, pelos hospitais do País, de programa de controle de

infecções hospitalares. No art. 1º,  a citada norma estabelece que “os hospitais do
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País  são  obrigados  a  manter  Programa de Controle  de  Infecções  Hospitalares  –

PCIH”.  No  §  1º  do  mesmo artigo,  considera  “programa de  controle  de  infecções

hospitalares (...)  o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente

com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções

hospitalares”.

Ressalte-se que, com a observância das limitações constitucionais e legais e no

uso de sua competência legislativa concorrente, o Estado editou duas normas: a Lei

nº  11.053,  de  30/3/93,  tornando  obrigatório  o  desenvolvimento  de  programas  de

controle  de  infecções  hospitalares,  e  a  Lei  nº  13.317,  de  24/9/99,  que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

O referido código, em seu art. 3°, determina que “a  saúde é um direito fundamental

do ser humano,  cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis a seu

pleno exercício”. No § 1° do mesmo dispositivo, est abelece que o “Estado garantirá a

saúde da população mediante a formulação e a execução de políticas econômicas e

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o

estabelecimento  de  condições  que  assegurem  o  acesso  universal  e  igualitário  a

ações e serviços de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação”.

Contudo, com a finalidade de adequar a proposição às disposições constitucionais

e legais  vigentes,  e em conformidade com o entendimento pacífico no âmbito do

Supremo Tribunal Federal, sugerimos a exclusão do art 4°, já que ele viola o princípio

da separação dos Poderes por  criar  prazo para  que o  Poder  Executivo  adote  as

medidas determinadas pelo Legislativo.

Sugerimos ainda a inclusão de dispositivo que prevê a aplicação de penalidades no

caso de descumprimento da lei, previsão essa indispensável por não ser possível a

instituição de obrigação sem a correspondente sanção sob pena de ela se tornar

inefetiva.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.363/2011, com as Emendas n° 1 e  2, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1

Suprima-se o artigo 4°.
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EMENDA N° 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  (...)  –  O  descumprimento  desta  lei  sujeita  o  responsável  às  penalidades

previstas na legislação pertinente.”.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.639/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto à sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 5/7/2011 solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se

manifestasse sobre a medida contida na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição em tela visa a instituir taxa pela prestação do serviço de emissão,

processamento  e  cobrança  de  documento  de  arrecadação  do  Seguro  de  Danos

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT – e taxa

de fornecimento de dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para

fins de cobrança do DPVAT.
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Afirma o  autor  que  os  referidos  serviços  vêm sendo prestados  pelo  Estado  às

entidades  seguradoras  beneficiadas  sem  as  respectivas  cobranças  de  taxas,  em

razão da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF – que suspendeu artigo da Lei

nº  13.430,  de 28/12/99,  que alterou a Lei  nº  12.425,  de 27/12/96,  para  instituir  a

exação fiscal. Destaca que a decisão se deu em sede de medida cautelar em ação

direta de inconstitucionalidade, sob o fundamento de onerosidade excessiva da taxa

de expediente diante dos custos dos serviços que a ela correspondem. Argumenta

que, “tendo em vista que o valor da taxa ora proposto é bem inferior ao previsto na

Lei  nº  13.430,  de  1999,  sendo  condizente  com  o  custo  da  atuação  estatal,  fica

afastado o vício alegado”.

Primeiramente, cumpre-nos observar que já foi anteriormente instituída em nosso

ordenamento taxa de expediente nos moldes descritos na solicitação ora em análise;

no  entanto,  a  sua  cobrança  está  inviabilizada  por  uma  série  de  questões  que

passaremos a expor.

A Lei nº 13.430, de 28/12/99, em seu art. 16, que deu nova redação ao art. 15 da

Lei nº 12.425, de 27/12/96, criou taxa a ser cobrada das sociedades seguradoras

beneficiadas pela emissão das guias de arrecadação do DPVAT e pelo fornecimento

dos dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para fins de cobrança

do DPVAT. A norma fixava seu valor em R$ 10,00 por veículo.

Em 2001, foi ajuizada no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2551-1, que

questionou a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 13.430, de 1999, e do art. 15,

que ela acrescentou  à  Lei  nº  12.425  ,  de  27/12/96,  fundamentada  no argumento

principal da onerosidade excessiva da taxa de expediente em relação aos custos dos

serviços  que  a  ela  correspondem.  Em  2/4/2003,  o  STF,  por  maioria,  suspendeu

cautelarmente a eficácia do art. 16 da Lei nº 13.430, de 1999.

Posteriormente, em 20/9/2003, foi encaminhado a esta Casa o Projeto de Lei nº

1.078, de autoria do Governador, no qual se pretendia promover alterações na Lei nº

6.763,  de  26/12/75,  que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras

providências.

Ao longo de sua tramitação, foram apresentadas emendas e substitutivos propondo

modificações no projeto,  entre os quais os que se referem à criação de taxas de
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expediente  e  de  segurança  pública  relativas  aos  serviços  de  consolidação  e

atualização  de  dados  cadastrais,  de  emissão e  processamento  de  documento  de

arrecadação, por qualquer meio, do DPVAT e ao fornecimento de dados cadastrais

atualizados  de proprietário  de  veículo  automotor,  por  qualquer  meio,  para  fins  de

cobrança do DPVAT.

Ocorre que os dispositivos da proposição que continham a hipótese de incidência

das taxas e fixavam o valor delas (2,00 Ufemgs) foram vetados pelo Governador, com

fundamento no fato de que, ainda que a norma não contivesse especificamente os

elementos que geraram o questionamento perante o STF na ADI nº 2551-1, dada a

similitude, novos litígios poderiam surgir no âmbito da Suprema Corte, com risco de

ônus para a Fazenda Pública.

Observamos que tramitou ainda, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 1.622/2004, que

pretendia  acrescentar  dispositivos  à  Lei  6.763,  de  1975,  de  teor  idêntico  ao  dos

vetados  pelo  Governador.  A  referida  proposição  recebeu  parecer  favorável  na

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  entendeu  que  a  cobrança  de  valor

correspondente a R$ 10,00, pelo processamento ou pela disponibilização de dados

relativos a cada veículo, conforme se pretendeu em 1999, por meio da Lei nº 13.430,

realmente se mostrava por demais onerosa. No entanto, como o Projeto de Lei nº

1.622/2004 estabelecia valor significativamente inferior àquele previsto na citada Lei

nº 13.430, a saber, de 2,00 Ufemgs, a questão estaria resolvida.

Considerando que a principal discussão envolvendo a constitucionalidade da taxa

se  refere  à  possível  onerosidade  excessiva  da  exação  fiscal,  o  que  poderia

caracterizar o efeito de confisco, em desacordo com o disposto no art. 150, IV, da

Constituição da República de 1988, apresentamos requerimento de diligência para a

Secretaria de Estado de Fazenda. Contudo, esse órgão não se manifestou em tempo

hábil.

Ante a ausência de resposta do Poder Executivo e prejudicada a análise quanto ao

impacto da instituição das novas taxas, tal matéria será verificada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Não  havendo  óbices  jurídicos  à  tramitação  do  projeto,  cumpre  consignar  que,

tratando-se de proposta de natureza tributária, deverá ser obedecido o princípio da
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legalidade,  insculpido  no  art.  155,  I,  da  Carta  da  República,  devendo  esta  Casa

Legislativa apreciar o projeto, nos termos do disposto no art. 61, III, da Constituição

do Estado.

Observe-se, ainda, o disposto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Tais

dispositivos  vedam,  respectivamente,  a  cobrança  de  tributos  no  mesmo exercício

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou e a cobrança

antes de decorridos noventa dias da publicação da lei. Dessa maneira, no que toca à

solicitação formulada, a cobrança de novas taxas somente poderá se dar após os

prazos estabelecidos pelo Texto Constitucional.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.639/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.659/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em análise “dá destinação

aos recursos da cota-parte do Estado na Compensação Financeira pela Exploração

de Recursos Minerais – CFEM – e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  13/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela dispõe sobre a destinação dos recursos da cota-parte do Estado

na Compensação Financeira  pela  Exploração de Recursos  Minerais  –  CFEM – e
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sobre a instituição de fundo especial para a utilização dos referidos recursos.

Em  seu  art.  1º,  o  projeto  estabelece  as  políticas  e  os  programas  em  que  os

recursos da CFEM serão aplicados. Em seus arts. 2º e 3º, a proposição trata de fundo

a ser criado por lei específica para utilização dos recursos financeiros minerais, bem

como da composição do grupo coordenador do fundo. Em seu art. 4º, estabelece que

a participação dos Municípios em projetos financiados pelo fundo fica condicionada à

criação de fundos municipais de utilização dos recursos da CFEM com participação

da sociedade civil. No art. 5º, dispõe sobre a destinação de recursos do fundo para o

financiamento de universidades estaduais.

Ademais,  o  projeto  revoga  o  dispositivo  da  Lei  nº  19.266,  de  17/12/2010,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  cessão  onerosa  de  direitos  creditórios

originários de créditos devidos ao Estado referentes à compensação financeira pela

utilização de recursos  hídricos  e  minerais  em  território  mineiro  à  empresa  Minas

Gerais Participações S.A. – MGI – ou a fundo de investimento em direitos creditórios

constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários.

Por fim, o projeto revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que

destina  ao  Fundo  de  Equalização  do  Estado  de  Minas  Gerais  os  recursos

provenientes da CFEM.

Passamos à análise da proposição.

A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 20, IX, que são bens

da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo e, em seu art. 22, XII, que

compete privativamente à União legislar sobre recursos minerais.

Ainda, no § 1º de seu art. 20, dispõe que “é assegurada, nos termos da lei, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração

direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,

de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos

minerais  no  respectivo  território,  plataforma  continental,  mar  territorial  ou  zona

econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”.

Dessa forma, a Constituição estabeleceu duas maneiras de indenizar os entes da

Federação  pela  exploração  de  recursos  minerais:  participação  nos  resultados  da

atividade ou compensação financeira, cabendo à lei a disciplina da matéria. Na Lei nº
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7.990, de 29/12/89, que instituiu a CFEM, o legislador optou pela segunda forma de

indenização.

Nos  termos  do  art.  8º  da  referida  lei  federal,  o  pagamento  das  compensações

financeiras é efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal,

aos Municípios e aos órgãos da administração direta da União, vedada a aplicação

dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. Assim,

ainda que os recursos minerais sejam bens da União, a compensação devida aos

Estados e Municípios por quem exerce a atividade de mineração é receita originária

desses últimos entes federativos.

Dessa forma, cumpre-nos proceder à análise sobre a possibilidade de destinação,

em lei de iniciativa parlamentar, dos recursos provenientes da CFEM a determinados

programas e políticas públicas .

Da forma como proposto,  o  projeto  modifica  a  destinação  dada  às  receitas  da

CFEM  pelas  Leis  nº  19.266,  de  2010,  e  nº  15.980,  de  2006,  ou  seja,  há  uma

modificação do plano de alocação desses recursos.

Nesse tocante, cumpre trazer à baila o entendimento do Supremo Tribunal Federal

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.447, ao julgar norma constitucional do

Estado que destinava parte das receitas orçamentárias a entidades de ensino.

Na  ocasião,  foi  fixado  o  entendimento  de  que  a  vinculação  de  receitas

orçamentárias  por proposta de iniciativa parlamentar  viola a reserva de norma de

iniciativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  para  dispor  sobre  as  três  peças

orçamentárias.

No julgado, asseverou-se que a fixação do plano de alocação dos recursos públicos

interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir as obrigações que

lhe  são  impostas  pela  Constituição,  bem  como  afeta  a  forma  como  as  políticas

públicas  poderão  ser  executadas.  Ressaltou-se  que  o  art.  165  da  Constituição

Federal resguarda a iniciativa do Chefe do Poder Executivo contra qualquer espécie

de norma que afete diretamente a elaboração das referidas peças orçamentárias.

Do  exposto,  conclui-se  que  as  receitas  provenientes  da  CFEM  integram  o

orçamento público dos entes políticos, razão pela qual a aplicação de tais recursos

dependerá de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, consoante o disposto
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no art. 165 da Constituição da República, o que impede o tratamento da matéria por

meio de lei de iniciativa parlamentar.

No que tange à criação de fundo para a gestão dos recursos da CFEM, algumas

considerações  também  devem  ser  tecidas,  além  dos  argumentos  de  ordem

orçamentária já expostos.

A  Constituição  do  Estado  estabelece,  no  art.  159,  inciso  II,  que  cabe  à  lei

complementar  estabelecer  as  condições  para  a  instituição  e  o  funcionamento  de

fundo.  A Lei  Complementar  nº  91,  de  19/1/2006,  traz  as  regras  gerais  sobre  a

instituição,  a  gestão  e  a  extinção  dessas  unidades  contábeis  em  Minas  Gerais.

Segundo a  referida  norma,  a  criação de fundo  depende da comprovação de sua

viabilidade técnico-econômica. Veja-se o seu art. 2º:

“Art.  2º – O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado por lei, sem

personalidade jurídica, dotado de individualização contábil e constituído pela afetação

de patrimônio e do produto de receitas à realização de determinados objetivos ou

serviços.

Parágrafo único – O projeto de lei referente à criação de fundo será acompanhado

de justificativa do seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica

e financeira.”

Ademais,  a  referida  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  exige  que  a  norma

instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo coordenador, que são órgãos

pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Por conta disso, a proposição passa a

ser  de  iniciativa  legislativa  privativa  do  Governador  do  Estado.  Logo,  proposta

parlamentar nesse sentido acabaria por violar as regras do art. 66, inciso III, alínea

“e”, da Constituição do Estado, que reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa da

apresentação  de  projeto  de  lei  que  trate  da  criação,  estruturação  e  extinção  de

Secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo e  entidade  da  administração  direta  desse

Poder.

Assim, a proposição que determina a criação de fundo, bem como estabelece suas

condições de funcionamento e a composição de seu grupo coordenador, padece de

vício insanável de constitucionalidade.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.659/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.849/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.002/2006, visa a alterar o art. 12 da Lei nº

11.539, de 22/7/94, que dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais –

Uemg.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em análise pretende alterar o art. 12 da Lei nº 11.539, de 22/7/94, a fim de

permitir que o Reitor e o Vice-Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais –

Uemg – possam ser reconduzidos ao cargo por mais quatro anos.

O objetivo, de acordo com o autor da proposta, é conferir mais flexibilidade à gestão

pública.  Entende ele que o critério  legal  não está adequado à atualidade da vida

universitária no País: a Uemg seria a única universidade estadual cujo Reitor  não

pode concorrer a mais um mandato.

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  da  proposição,  ressaltamos  que  proposição

similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior  (Projeto de Lei  n° 3.002/2006),

tendo  esta  Comissão  concluído  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade da matéria. Tendo em vista a inexistência de mudanças no ordenamento

jurídico  vigente  que  pudessem  levar  a  um  outro  entendimento,  ratificamos  o
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posicionamento  expressado  anteriormente,  conforme parecer  que  reproduzimos  a

seguir:

“Examinando  a  matéria  do  ponto  de  vista  jurídico-formal,  observa-se  que  ela

contém vício de iniciativa, nos termos das alíneas ‘b’ a ‘f’ do inciso III do art. 66 da

Constituição do Estado de Minas Gerais:

‘Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta

Constituição:

I – (...)

III - do Governador do Estado:

a – (...)

b)  a  criação  de  cargo  e  função  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei

de Diretrizes Orçamentárias;

c)  o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração

direta,  autárquica  e  fundacional,  incluído  o  provimento  de  cargo,  estabilidade  e

aposentadoria, reforma e transferência de militar para a inatividade;

d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e

demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado;

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta;

f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da

Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos  da  Administração  Pública,  respeitada  a

competência normativa da União;’.

As alterações na estrutura organizacional ou nas regras que disciplinam o corpo de

servidores  do  Poder  Executivo  somente  podem ser  iniciadas  pelo Governador  do

Estado. Trata-se de entendimento que confere concretude ao princípio constitucional

da separação dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da República.

O desrespeito às normas de iniciativa pode provocar sério desequilíbrio entre os

Poderes  do  Estado,  colocando  o  Legislativo  em  posição  de  supremacia  político-

administrativa em relação aos demais. Afinal, na hipótese de o Legislativo aprovar lei

alterando regras administrativas do Executivo sem que este tenha remetido o projeto
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de lei correspondente, ainda que a proposição seja vetada pelo Governador, o veto

poderá ser derrubado pelo Legislativo. Nessa situação, o Executivo poderia ficar à

mercê do Legislativo.

Vale salientar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se

no sentido de que a sanção não convalida o defeito de iniciativa (Repr. 890-GB, RTJ,

69/620; ADIMC 1070-MS, DJ de 15/9/95, entre outras).

Além de ofender o princípio da separação dos Poderes,  o vício de iniciativa vai

contra  outros  valores  fundamentais  da  ordem  jurídica  nacional,  em  especial  o

princípio democrático, previsto no art. 1º da Constituição da República.

É  condição  para  a  sobrevivência  do  regime  político  democrático  que  existam

Poderes independentes, administrativa e financeiramente. A relação de dependência

administrativa  e financeira  pode comprometer  a autonomia  funcional,  componente

indispensável da independência dos Poderes.

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em um Estado Democrático de Direito,

devem, no exercício de suas funções precípuas, tomar decisões de maneira isenta e

neutra.  Eles  prestam  contas  apenas  à  sua consciência,  à  ordem normativa  e  ao

interesse público. Se o Legislativo altera, a seu bel-prazer, a estrutura do Executivo, a

neutralidade funcional fica seriamente ameaçada”.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.849/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.898/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  a  proposição  em  epígrafe  autoriza  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

assumir estrada que menciona.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo autorizar a autarquia DER-MG a assumir

o controle e a manutenção da estrada que liga o Município de Itaguara ao de Carmo

do Cajuru.  Essa autorização abrange todos os atos  administrativos necessários  à

efetivação do controle e da manutenção do trecho de estrada de que se cogita.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  esta  Comissão,  ao  apreciar  projetos  de  lei

semelhantes, reiteradas vezes já se manifestou pela inviabilidade jurídica da medida

que propõem, não obstante a gravidade do problema que visam a solucionar. Com

efeito, não se pode admitir  que lei estadual autorize o Executivo a apoderar-se de

bem público municipal com o fito de mantê-lo, ainda que o Município o deseje. Admitir

tal  possibilidade  seria  violar  a  autonomia  política,  administrativa  e  financeira  do

Município, consagrada na Constituição da República e ponto essencial do sistema

federativo  brasileiro.  Ora,  a  cooperação  entre  os  entes  federados  faz-se,

normalmente,  por  meio  de  convênios  e  consórcios  administrativos  livremente

pactuados entre os interessados.

No que tange especificamente à proposta de estadualização ou encampação do

trecho em  questão,  esclareça-se  que,  desde 2005,  tramitam  nesta  Casa projetos

voltados para essa finalidade. Para exemplificar, mencionem-se os Projetos de Lei nºs

2.096, de 2005, e 110, de 2007, ambos de iniciativa do citado parlamentar. Como não

houve  alteração  constitucional  posterior  que  justificasse  posicionamento  diferente,

somos  conduzidos  a  manter,  nesta  peça  opinativa,  o  mesmo  entendimento

apresentado na ocasião:

“A Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a autarquia DER-MG, disciplina as formas

de cooperação desta entidade com os Municípios e demais entidades públicas ou

privadas, assim dispõe em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:
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‘Art. 3º – Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-MG:

(...)

III  –  executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,  implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem

sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as

entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,

nos termos da legislação própria;

VIII  – articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades

públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,

bem  como  estabelecer  e  implantar  políticas  de  educação  para  a  segurança  de

trânsito nas rodovias;

X  –  cooperar,  técnica  e  financeiramente,  com  o  município  em  atividades  de

interesse comum, integradas nas respectivas competências;’.

Verifica-se, pois, que o DER-MG pode e deve cooperar com os Municípios, seja

executando  diretamente  o  serviço  de  manutenção  de  rodovias  municipais,  seja

prestando apoio técnico ou financeiro, bastando, para tanto, que Estado e Município

se articulem e celebrem convênio nesse sentido.

Portanto, além de ser desnecessário autorizar a citada autarquia a promover tal tipo

de ajuste, uma vez que a lei de que se cogita já prevê os mecanismos de cooperação

entre o Estado e os outros entes federados, deve-se acrescentar que não cabe ao

Legislativo  autorizar  o  Executivo  a  celebrar  convênios  de  qualquer  natureza,

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 165/5, por meio da qual se impugnou o inciso XXV

do art.  62 da Carta mineira, que submetia a celebração do referido instrumento à

aprovação prévia deste Parlamento.

Por outro lado, cabe ressaltar que é a própria Constituição que estabelece os casos

em  que  determinados  atos  do  Executivo  dependem  de  autorização  prévia  do

Legislativo, visto que o assunto diz respeito a relacionamento entre os Poderes do

Estado. Para exemplificar, a criação ou extinção de empresa pública ou de sociedade

de economia mista pelo Executivo depende de autorização desta Casa por meio de

lei específica, consoante prevê o art.  14, § 4º,  II, da Carta mineira. Igualmente,  a
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aquisição  de  bem  imóvel,  a  título  oneroso,  necessita  de  autorização  legislativa,

conforme dispõe o ‘caput’ do  art.  18  da  citada Constituição.  Da mesma forma,  a

abertura  de  crédito  suplementar  ou  especial  pelo  Executivo  ou  pelo  Judiciário

depende de prévia autorização legislativa desta Casa, nos termos do art. 161, V, da

Carta  Política  mineira.  Nesses  casos,  o  instrumento  normativo  que  legitima  tais

comportamentos do Executivo é a lei formal aprovada no Parlamento”.

Ressalte-se que a Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  que dispõe sobre a estrutura

orgânica  da  administração  pública  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  não  alterou  a

natureza das atribuições do DER-MG, que continua dispondo da atribuição de zelar

pela conservação, reforma e manutenção de rodovias estaduais.  O art. 247, II,  da

mencionada lei prevê explicitamente a competência dessa autarquia para “executar,

direta e indiretamente, as atividades relativas a projetos, construção e manutenção de

rodovias e a outras obras e serviços delegados”.

Para sintetizar,  o DER-MG não depende de autorização prévia desta Casa para

assumir o controle e a manutenção de estradas municipais, pois tal prerrogativa está

condicionada à celebração de acordos ou ajustes entre as entidades interessadas,

normalmente por meio de convênio.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.898/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  –  Delvito  Alves – Cássio Soares – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe “cria o Parque

Estadual da Serra de Santa Helena, no Município de Sete Lagoas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/7/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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  criar  o  Parque  Estadual  da  Serra  de  Santa

Helena,  no  Município  de  Sete  Lagoas.  Estabelece,  então,  os  objetivos  e  fatores

determinantes da implantação da unidade de conservação. Em seu art. 4°, define o

total  da  sua  área.  Prevê,  ainda,  a  possibilidade  de  compensação  tributária  para

realização de eventuais indenizações que se fizerem necessárias. Finalmente, atribui

à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  ao

Instituto  Estadual  de  Florestas  –  IEF  –,  respectivamente,  a  coordenação  e  a

implantação e administração do parque, facultando-lhes, para tanto, firmar parcerias

com a União, o Município ou organizações da sociedade civil de interesse público.

Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto de lei  não se encontra entre

aqueles de iniciativa privativa,  indicados no art.  66 da Constituição do Estado, de

modo que não vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por atuação

parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência

concorrente. Isso significa, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União

compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados membros da

Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em

função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em

temas eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,

III  e  VII,  da  Constituição  Federal,  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza – Snuc – e dá outras providências. Contém, portanto, as

normas gerais sobre a matéria.

Eis os termos do art. 22 dessa lei:

“Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(...)
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§ 2º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os

limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 3º - No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a

fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes

interessadas (...)”.

Portanto, a lei é instrumento apto à criação de nova unidade de conservação da

natureza,  em  que  pesem  as  dificuldades  decorrentes  da  iniciativa  parlamentar

independente  de  participação  de  órgão  executivo.  Verifica-se,  com  efeito,  que  o

regulamento da referida Lei do Snuc, consubstanciado no Decreto Federal nº 4.340,

de  22/8/2002,  confere  ao  “órgão  executor  proponente  de  nova  unidade  de

conservação” a incumbência de “elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar,

quando for  o caso,  a consulta pública e os  demais procedimentos administrativos

necessários à criação da unidade” (art. 4º).

A propósito,  observamos  que  o  projeto  sob  exame  não  veio  acompanhado  de

estudo técnico sobre a  localização,  a dimensão e  os limites  do  parque e não foi

precedido  de  consulta  pública,  o  que  inviabilizaria  a  criação  da  unidade  de

conservação,  conforme inteligência do inciso I  do art.  2º  e do § 2º  do art.  22 da

referida  Lei  Federal  nº  9.985,  de  2000,  e  da  jurisprudência  do  Supremo Tribunal

Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“Ementa: meio ambiente. Unidade de conservação. Estação ecológica. Ampliação

dos limites  originais na medida do acréscimo, mediante decreto do Presidente da

República.  Inadmissibilidade.  Falta  de  estudos  técnicos  e  de  consulta  pública.

Requisitos  prévios  não satisfeitos.  Nulidade  do ato  pronunciada.  Ofensa a  direito

líquido e certo. Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66, §§ 2º e

6º,  da  Lei  nº  9.985/2000.  Votos  vencidos.  A  ampliação  dos  limites  de  estação

ecológica, sem alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não

pode ser feita sem observância dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta

pública” (Mandado de Segurança nº 24665/DF; relator Min. Cezar Peluso; Tribunal

Pleno; DJ 6/10/2006).

“(...) O art. 22, da Lei n° 9.985/00 - que institui u o Sistema Nacional de Unidades de
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Conservação (SNUC), regulamentado pelo Decreto n° 4 .340/02 -, estabelece que a

criação de unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de

consulta pública. VIII) Assim, patente a ilegalidade da Lei Municipal n° 3.225/08, que

declarou como Monumento Natural – espécie de Unidade de Proteção Integral – o

trecho do Rio Piranga que corta o Município de Ponte Nova, tendo a referida Unidade

de  Conservação  sido  criada  sem  a  prévia  realização  dos  estudos  técnicos  e  da

consulta pública” (Mandado de Segurança nº 1.0521.09.085477-4/002(1); relator Des.

Bitencourt Marcondes; DJ 1º/3/2011).

Não obstante, quanto à consulta pública, entendemos que a exigência pode ser

satisfeita no curso do processo legislativo, mediante realização de audiência pública

pela comissão de mérito  competente, para a qual  devem ser convidadas pessoas

físicas ou jurídicas representativas da população local, bem como outros possíveis

interessados. Na oportunidade, dever-se-á observar estritamente o disposto no § 3º

do art.  22 da citada Lei  do Snuc e no  art.  5º  do seu regulamento,  sob pena de

nulidade do processo de criação da unidade de conservação. Para fins de eventual

necessidade  de  comprovação  posterior,  o  inteiro  teor  das  notas  taquigráficas  da

audiência deve ser juntado aos autos do projeto em análise.

No que toca ao estudo técnico, o autor da proposição apresentou a esta Comissão

memorial da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais intitulado “Área de Proteção Ambiental – APA – Serra de Santa Helena – Sete

Lagoas-MG”, que se refere à criação da referida unidade de conservação pela Lei

Municipal nº 5.570, de 1998; estudo ambiental da Adesa ONG intitulado “Parque da

Cascata – Sete Lagoas-MG”, que trata da instituição do Parque Florestal Municipal de

Sete Lagoas pelo Decreto Municipal nº 593,  de 1977, na mesma Serra de Santa

Helena, e cinco mapas da área da APA Serra de Santa Helena.

A rigor,  nenhum  desses  documentos  consubstancia  especificamente  um  estudo

técnico que tenha por objeto a localização, a dimensão e os limites mais adequados à

instituição  do  parque  proposto  pelo  projeto  em  exame.  Com  efeito,  enquanto  a

proposição analisada prevê em seu art.  4º  uma área de 295ha para o parque,  o

estudo  referente  à  APA  Serra  de  Santa  Helena  menciona  uma  área  de

4.928,0ha34a39ca e o estudo relativo ao Parque da Cascata ou Parque Florestal
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Municipal de Sete Lagoas uma área de 205,5416ha. Ao que tudo indica, a proposta

analisada trata, então, da criação de novo parque no interior da APA Serra de Santa

Helena.

Não obstante, entendemos que os referidos estudos e documentos apresentados

pelo autor da proposição contêm elementos ou informações suficientes para subsidiar

a decisão desta Casa acerca da conveniência e oportunidade da instituição da nova

unidade de conservação, da categoria mais adequada para esta, bem como da sua

localização, dimensão e limites. À comissão de mérito competente incumbirá, então,

examinar esses dados com vistas à qualificação da instrução dessas decisões, de

modo a cumprir  a referida exigência legal.  Ressaltamos, entretanto, que a precisa

delimitação da área da unidade deve necessariamente constar do ato de sua criação,

isto é, da lei que pode resultar da proposição examinada, de modo que a solução do

art. 4º desta não é satisfatória, conforme o art. 22 da Lei Federal nº 9.985, de 2000,

combinado com o art. 2º do Decreto Federal nº 4.340, de 2002.

Por  outro lado,  não  vislumbramos,  na  legislação federal  ou  estadual  pertinente,

obstáculo absoluto à superposição de unidades de conservação da natureza, apesar

das possíveis dificuldades de ordem administrativa decorrentes da superposição de

unidades criadas por entidades públicas de diferentes níveis federativos. Todavia, não

podemos  perder  de  vista  o  princípio  do  federalismo cooperativo,  isto  é,  que,  nos

termos do art. 23 da Constituição da República, “é competência comum da União, dos

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios:  (...)  proteger  o  meio  ambiente  e

combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a

flora (...)”.

Cumpre registrar, ademais, que são diversos os objetivos e o regime das unidades

denominadas parque e área de proteção ambiental – APA. Com efeito, nos termos

dos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei do Snuc, “o objetivo básico das Unidades de Proteção

Integral  é  preservar  a  natureza,  sendo  admitido  apenas  o  uso  indireto  dos  seus

recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei”, e “o objetivo básico

das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”.

Parques nacionais, estaduais ou municipais são unidades de proteção integral e,
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nos termos do art. 11 da mesma lei, têm “como objetivo básico a preservação de

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando

a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação

e interpretação ambiental,  de recreação em contato com a natureza e de turismo

ecológico”. Por seu turno, APAs são unidades de uso sustentável e, de acordo com o

art. 15 do referido diploma, consubstanciam “uma área em geral extensa, com um

certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou

culturais  especialmente  importantes  para  a  qualidade  de  vida  e  o  bem-estar  das

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,

disciplinar  o  processo  de  ocupação  e  assegurar  a  sustentabilidade  do  uso  dos

recursos naturais”.

Outra  diferença  relevante,  que  decorre  justamente  da  caracterização  e  dos

objetivos dessas espécies de unidades de conservação da natureza, consiste em que

os parques devem ser compostos exclusivamente por áreas de domínio público, ao

passo que as APAs podem ser constituídas por terras públicas ou privadas, conforme

disposto no § 1º do art. 11 e no § 1º do art. 15 da Lei do Snuc. Todavia, apesar de os

objetivos da unidade proposta enunciados no art. 2º do projeto enquadrarem-se na

finalidade da criação de parques, reiteramos que a definição da categoria de unidade

de conservação adequada à área em questão é uma decisão afeta ao exame do

mérito  da  proposição,  não obstante vinculada pelos  objetivos e características  de

cada categoria, que se encontram definidos pela Lei Federal nº 9.985, de 2000.

Observamos, porém, que os elementos ou fatores que a proposição apresenta, em

seu art.  3º,  como identificadores e determinantes da criação e da implantação do

Parque  Estadual  da  Serra  de  Santa  Helena,  consubstanciam  mais  propriamente

justificativas  para  a  medida  proposta,  e  não normas  jurídicas,  de  modo  que  não

devem integrar o conteúdo do ato normativo.  Apresentamos,  então,  ao final  deste

parecer, a Emenda nº 1, com o objetivo de suprimir esse dispositivo.

Similarmente, as disposições dos arts. 6º, 7º e 8º da proposição não introduziriam

direito novo no ordenamento jurídico, restando, assim, desnecessárias e, portanto,

inadequadas. Opinamos também pela supressão dessas disposições, uma vez que

constitui requisito de juridicidade o caráter inovador do texto legal.
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Com efeito, por força do princípio orçamentário da universalidade (Constituição da

República, art. 165, § 5º), todos os recursos ou investimentos públicos devem estar

previstos na Lei Orçamentária Anual, que, por outro lado, não pode ser vinculada por

lei ordinária (art. 167, IV). A prerrogativa de entidades públicas celebrarem convênios

de  cooperação  com  entidades  públicas  ou  privadas  decorre  diretamente  da  sua

competência constitucional de autoadministração, independentemente de autorização

legislativa para tanto. Justamente por isso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal

declarou  inconstitucional  o  inciso  XXV  do  art.  62  da  Constituição  do  Estado.

Finalmente, é despiciendo, por evidente, dizer que a legislação estadual pertinente

aplicar-se-á  subsidiariamente  à  eventual  criação,  implantação  e  manutenção  do

Parque Estadual da Serra de Santa Helena.

Ademais,  a  previsão  constante  do  parágrafo  único  do  art.  4º  do  projeto,  de

indenização  mediante  compensação  tributária,  é  obstada  pelo  legislação  federal

pertinente,  razão  pela  qual  opinamos  também  pela  supressão  dessa  norma.

Efetivamente,  a  disposição  refere-se  à  eventual  necessidade  de  desapropriações

para a regular instituição do parque em questão, conforme o já mencionado § 1º do

art.  11  da  Lei  do  Snuc.  Ocorre  que,  de  acordo  com  o  inciso  II  do  art.  22  da

Constituição  da  República,  desapropriação  é  matéria  de  competência  legislativa

privativa da União e, segundo o Decreto-lei nº 3.365, de 21/6/41, conhecido como Lei

Geral  de  Desapropriações,  a  compensação  tributária  não  é  meio  idôneo  ao

cumprimento da exigência constitucional de justa e prévia indenização em dinheiro

(art. 5º, XXIV).

Por outro lado, no que toca ao disposto no art. 5º da proposição, não nos parece

adequado nominar os órgãos executivos aos quais incumbirá a implementação das

medidas que se pretende determinar por meio da norma proposta, uma vez que, nos

termos das alíneas “e” e “f”  do inciso III  do art.  66 da Constituição do Estado,  a

organização administrativa do Poder  Executivo consubstancia matéria de iniciativa

privativa do Governador do Estado.

Não ignoramos que, segundo a legislação estadual em vigor, é efetivamente o IEF a

entidade competente para a administração das unidades de conservação da natureza

instituídas pelo Estado, conforme o art. 5o da Lei nº 12.582, de 17/7/97. Podemos,
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todavia, promover o mesmo objetivo visado pelo autor da proposição simplesmente

atribuindo as obrigações  relativas  à  implantação  e à  administração do parque  ao

“órgão ou entidade executor do sistema estadual de unidades de conservação – Seuc

–”, a que se referem os arts. 25 e seguintes da Lei nº 14.309, de 19/6/2002. Evitamos,

dessa  forma,  interferir  na  prerrogativa  de  auto-organização  do  Poder  Executivo

Estadual.

Apresentamos, portanto, a Emenda nº 2 ao projeto examinado, por meio da qual

incorporamos ainda as exigências decorrentes da norma geral federal no tocante à

instituição e administração de novos parques, conforme os arts. 11, 27, 29 e 30 da Lei

Federal nº 9.985, de 2000.

Observamos, finalmente, que a proposição não contém cláusula de vigência,  de

modo que, nesse particular, aplicar-se-ia a regra geral do art. 1º da lei de introdução

às normas do Direito  Brasileiro (Decreto-lei  nº  4.657,  de  4/9/42).  Tendo em vista,

porém, que o texto do projeto estabelece prazos para o desempenho de obrigações a

partir da publicação da lei, a coerência interna da proposição depende de se prever a

vigência da lei a partir de sua publicação, o que sugerimos com a Emenda nº 3.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.173/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se  os  arts.  3º,  6º  e  8º  e  o  parágrafo  único  do  art.  4º  do  projeto,

renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 7º do projeto e dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  –  Compete ao  órgão  ou à  entidade executora  do  Sistema Estadual  de

Unidades de Conservação – Seuc:

I – promover a implantação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena;

II – instituir o Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra de Santa Helena;

III – elaborar e implementar o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra de

Santa Helena.

§ 1º – O Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra de Santa Helena será
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elaborado no prazo de cinco anos contados a partir da data da publicação desta lei.

§ 2º – Até que seja elaborado o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra de

Santa  Helena,  somente  serão  desenvolvidas  na  unidade  atividades  destinadas  a

garantir a integridade dos recursos naturais existentes na área.

§  3º  –  A implementação  do  Plano  de  Manejo  da  unidade  dependerá  de  sua

aprovação pelo Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra de Santa Helena.

§  4º  –  O  Parque  Estadual  da  Serra  de  Santa  Helena  poderá  ser  gerido  por

organização da sociedade civil de interesse público – Oscip – com objetivos afins aos

da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão ou a entidade executora

do Seuc.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “disciplina a

venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela

internet  e  estabelece  critérios  de  funcionamento  para  empresas  no  Estado  e  dá

outras providências”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 8/7/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a’, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende inserir no universo jurídico mecanismos de proteção

ao consumidor que utiliza a internet para efetuar a compra de produtos ou serviços.

É bem verdade que se aplicam a essa espécie de comércio os  princípios  e as
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normas constantes da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor - CDC.

O mencionado código, entretanto, vigente há mais de 20 anos, embora tenha sido

considerado uma das melhores legislações relativas à proteção dos consumidores do

mundo, não contemplou as relações jurídicas decorrentes do comércio eletrônico e

muito menos aquelas decorrentes das chamadas vendas coletivas, que se propagam

mais recentemente, por meio das mais diversas empresas, em todo o País.

Esta é uma das razões de o Senado Federal ter constituído comissão de juristas

com o propósito de promover a reforma do CDC, introduzindo, na referida norma, as

questões relativas ao superendividamento, a modernização da legislação relativa às

ações coletivas e também o disciplinamento do comércio eletrônico.

A referida comissão, presidida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal

de Justiça, por considerar importante a participação da sociedade nas discussões dos

temas mencionados, tem se reunido com pessoas dos mais diversos segmentos do

mercado.

A propósito,  esta  Casa  Legislativa  foi  sede,  no  dia  25  de  agosto  passado,  da

primeira das audiências públicas realizadas pela Comissão de Juristas, que teve a

presença de representantes de diversas entidades ligadas à defesa do consumidor,

oportunidade  em  que  foram  colhidos  subsídios  para  a  inclusão,  no  CDC,  das

questões  relativas  ao  comércio  eletrônico,  ao  superendividamento  e  às  ações

coletivas.

Os fatos anteriormente articulados deixam claro que não existe norma de natureza

federal que trata do comércio eletrônico, embora tramitem, no Congresso Nacional,

diversos projetos  de lei  regulamentando não apenas o  comércio  eletrônico,  como

também os princípios, garantias, direitos e deveres relativos ao uso da internet no

Brasil, como é o caso do Projeto de Lei nº 2.126/2011, que se tornou conhecido como

“Marco Civil da Internet”.

O trabalho da comissão de notáveis instituída pelo Senado Federal, como também

o trâmite do projeto de lei relativo ao Marco Civil da Internet na Câmara Federal, não

retira  desta  Casa  Legislativa  a  competência  para  dispor  sobre  a  proteção  ao

consumidor, conforme previsto no art. 24 da Constituição da República.
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O mencionado dispositivo coloca as questões relativas à produção, ao consumo e à

responsabilidade por dano ao consumidor entre as matérias cuja competência para

legislar  é  concorrente  entre  a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal.  Assim,

inexistindo legislação federal sobre a matéria, os Estados exercem a competência

legislativa plena (art. 24, § 3º, C.F.).

Para  melhor  adequar  a  proposta  aos  preceitos  de  ordem  constitucional,

entendemos pertinente a supressão dos arts. 6º, 7º e 8º do projeto, pelas razões que

passamos a expor.

O art. 6º, ao dispor sobre o local de cobrança dos impostos de natureza municipal e

sobre  a  ocorrência  do  fato  gerador  do  possível  tributo  incidente  sobre  a  venda

eletrônica, invade a seara de competência dos demais entes federados.

A proposta constante do  art.  7º,  por  seu turno,  já  se encontra  disciplinada pelo

Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  que  reconhece  a  solidariedade

existente entre os diversos elos da cadeia de fornecedores, que também se obrigam

a  prestar  as  informações  necessárias  e  adequadas  a  respeito  dos  produtos  ou

serviços.

O  art.  8º,  por  sua  vez,  mostra-se  desnecessário,  uma  vez  que  as  relações

existentes  entre  fornecedores  e  consumidores,  quando  efetivadas  por  meio  do

comércio  eletrônico,  são  classificadas  como  relações  de  consumo,  às  quais  se

aplicam, em quaisquer circunstâncias, os comandos constantes do CDC.

Entendemos que o conteúdo da proposição em análise é altamente complexo e,

conforme dito anteriormente, vem sendo discutido em diversos fóruns por todo o País.

E, certamente, o projeto poderá ser aprimorado quando do seu trâmite na comissão

de mérito a que foi distribuído.

Por  último,  lembramos  não  existir  qualquer  vedação  para  que  se  instaure  o

processo legislativo por iniciativa parlamentar relativamente à matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.176/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 6º, 7º e 8º do projeto.
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Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.252/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço 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 2.252/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Lourenço o imóvel constituído de um terreno com área de

2.000m², situado na Rua Dr. Heitor Modesto, nº 360, nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para funcionamento da Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz.

Ademais, o art. 2º prevê 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.

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
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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 2.252/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente -  Romel Anízio,  relator - Antônio Júlio  -  Dalmo Ribeiro

Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim”.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa instituir o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal

Mineira – Fecifim –, para dar suporte financeiro aos projetos e ações vinculados ao

Programa Minas Legal,  que tem por  objetivo a “identificação e implementação de

iniciativas  que  favoreçam  a  conscientização  da  população  sobre  a  função

socioeconômica  dos  tributos  e  direitos  do  consumidor,  a  proteção  das  receitas

públicas, o controle da gestão dos gastos públicos e a valorização e o incentivo à

ação  cidadã,  promovendo  a  convergência  de  esforços  entre  o  Governo  e  a

sociedade”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise,  buscou  adequar  a

proposição às normas postas pela Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe

sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais. Desse modo, sugeriu as

Emendas  n°s  1  a  3  para  indicar  com  maior  clareza  os  beneficiários  do  fundo  e

estabelecer  sua  forma  de  operação,  incluindo  os  requisitos  para  a  liberação  de
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recursos.  Tais  requisitos,  exigidos  pela  referida  lei  complementar,  não  foram

satisfatoriamente cumpridos pela proposição.

Quanto à análise desta Comissão, destacamos que o Fecifim tem como objetivo dar

suporte  financeiro  aos  projetos  e  ações  vinculados  ao  Programa  Minas  Legal,

instituído nos termos do art. 3º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 12.984, de 30/7/98, que

dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de

Estado de Fazenda e dá outras providências. O referido dispositivo estabelece que,

entre  os  objetivos  do  Sistema  Estadual  de  Finanças,  nas  áreas  de  tributação  e

administração tributária,  está  o de  “desenvolver  a  consciência  sobre  o significado

social do tributo”.

O Programa Minas Legal tem por finalidade a identificação e a implementação de

iniciativas  que  favoreçam  a  conscientização  da  população  sobre  a  função

socioeconômica  dos  tributos  e  direitos  do  consumidor,  a  proteção  das  receitas

públicas, o controle dos gastos do Estado e a valorização e o incentivo à ação cidadã,

que promova a convergência de esforços entre governo e sociedade.

Regulamentado  pelo  Decreto  nº  45.669,  de  3/8/2011,  o  programa prevê  ações

destinadas a:

- conscientizar o cidadão sobre a função socioeconômica do tributo, por meio do

Programa de Educação Fiscal Estadual – Proefe – e iniciativas afins;

- incentivar e premiar a exigência de documentos fiscais, mediante sorteios públicos

de prêmios;

-  reconhecer  como  beneméritos  do  programa  órgãos  públicos,  entidades,

personalidades e iniciativas que contribuam para os seus objetivos, ficando instituídos

o certificado, o diploma e o selo Minas Legal,  para serem conferidos ou emitidos,

conforme o caso;

-  propiciar  a  intensificação  da  repressão  à  aquisição,  distribuição,  transporte,

estoque ou revenda de mercadoria ilegal ou objeto de pirataria;

-  promover  a articulação de ações a serem praticadas por órgãos e instituições

públicas e a sociedade.

Segundo notícia veiculada pela Agência Minas (www.agenciaminas.mg.gov.br),  o

Minas  Legal  irá  ampliar  o  Proefe  nas  escolas  públicas  e  privadas  do  Estado,



1792
____________________________________________________________________________

compartilhando  conceitos  e  informações  sobre  a  origem  e  aplicação  do  dinheiro

público,  direitos  do  consumidor  e  combate  à  pirataria.  Serão  oferecidos  cursos

presenciais e a distância para educadores sobre o tema, em parceria com a Escola

de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (Esaf-MG), Receita Federal,

Controladoria-Geral da União e prefeituras, todos participantes do Programa Nacional

de  Educação  Fiscal  (PNEF).  Concursos  de  redação  e  monografias,  abertos  à

participação de estudantes do ensino fundamental, médio e superior, matriculados em

escolas públicas e particulares, farão parte do programa, com premiação aos autores

dos trabalhos, educadores, orientadores e estabelecimentos de ensino.

Serão realizadas também “blitze” educativas e ciclo de palestras. Anualmente, a

partir do próximo mês de novembro, o Governo promoverá o Seminário Minas Legal,

para  discussão  de  temas  relacionados  à  gestão  fiscal,  compartilhamento  dos

resultados  alcançados pelo  movimento e reconhecimento  público às  iniciativas  de

destaque.  Outra  forma  de  participação  da  sociedade  será  por  meio  de  fóruns

especializados de discussão sobre normas tributárias e administrativas que protejam

as  receitas  públicas,  favoreçam  os  negócios  e  a  transparência  na  administração

pública.

Um  dos  próximos  passos,  conforme  a  referida  notícia,  será  o  lançamento  do

Torpedo Minas Legal, campanha de incentivo à exigência de documentos fiscais, com

a distribuição de prêmios diários, semanais, mensais e trimestrais. Em setembro, será

criado o Clique-Denúncia,  que permitirá à população denunciar,  por telefone, pela

internet ou presencialmente, possíveis irregularidades fiscais.  Operações especiais

de combate à sonegação e à pirataria serão intensificadas, com a participação da

Receita Estadual,  das polícias e do Ministério Público, como forma de proteger as

receitas  públicas da atuação de criminosos e de  recuperar  ativos adquiridos com

recursos  oriundos das  práticas  ilícitas.  Até  novembro,  será  lançado o  Selo  Minas

Legal,  como  forma  de  reconhecimento  público  a  entidades,  instituições,

personalidades e a todos aqueles que se distinguirem no apoio ao programa e na

prática de ações de cidadania fiscal.

Outra  vertente  priorizada  no  Minas  Legal,  de  acordo  com  a  notícia,  é  a  da

transparência.  O programa prevê que o cidadão mineiro será informado sobre as
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formas  de  acompanhamento  dos  gastos  públicos,  por  intermédio  das  ações  de

educação  fiscal.  Especial  atenção  será  dada  ao  aprimoramento  do  site  de

transparência  do  governo  (www.transparencia.mg.gov.br),  com  o  atendimento  de

algumas  recomendações  de  institutos  que  fazem  a  avaliação  dos  sítios

governamentais.  Em  fase  posterior,  a  ênfase  será  no  sentido  de  conceber  e

implementar  novas  ferramentas,  favorecendo  o  acesso,  a  compreensão  das

informações e a sua utilização pela sociedade.

Quanto ao impacto financeiro da proposição, ressalve-se que a mera previsão de

fontes de recursos, por si só, não configura despesa para o Estado. Isso porque a

efetiva  destinação  de  recursos  para  os  fundos  em  comento  requer  previsão

orçamentária  expressa,  sendo  vedado  o  início  de  programas  ou  projetos  não

incluídos  na  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA –,  conforme dispõe o  art.  161,  I,  da

Constituição Estadual. Também a lei de fundos traz expresso o dispositivo de que a

alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação consignada na LOA.

Desse modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a  proposta  orçamentária,

destinar dotação específica para os fundos em exame.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.266/2011, em 1°

turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 89/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  tem  como  finalidade  autorizar  o  Poder

Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/8/2011 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 estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.292/2011  tem por  escopo autorizar  o  Poder  Executivo  a

alienar os seguintes imóveis: uma loja comercial do Edifício Monte Parnaso, situado

na Rua Andaluzita, nº 45, Bairro Anchieta, registrada sob o nº 33.546, à fl. 2 do Livro

2, no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; dez lojas no

Edifício  Inconfidentes,  situado na Rua Inconfidentes, nº  1.001,  no terreno formado

pelos lotes nºs 17-A, 18-A, 19 e 20 da quadra 5 da 5ª seção urbana, registradas no

Cartório do 6º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; e 26 salas e 20 vagas

de garagem no Edifício Ponto Sul, no terreno formado pelos lotes 43, 48-A e parte do

lote 46 da quadra 101 da 2ª seção suburbana, situado na Avenida Nossa Senhora do

Carmo,  nº 1.890,  Bairro Sion,  registradas no Cartório do 1º Ofício do Registro de

Imóveis de Belo Horizonte.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, os recursos provenientes da

alienação  desses  imóveis  serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e

classificados  como  Receita  de  Capital,  observado  o  disposto  no  art.  44  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

A proposição determina,  no art.  2º,  que a venda será precedida de avaliação e

licitação, na modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Por fim, o art. 3º revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.249, de 15/9/66, que

autoriza a aquisição de parte de imóvel destinado à sede da Diretoria de Esportes de

Minas Gerais.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos ao regime

jurídico  especial  e,  em  decorrência  disso,  são  prestigiados  pela  cláusula  de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo  obstar  a  dilapidação  patrimonial  que  pode ser  levada a  efeito  por  maus
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administradores públicos e salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo

Estado. Contudo, a administração pública pode realizar certas operações envolvendo

bens de seu patrimônio sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos

presentes no ordenamento jurídico.

A alienação dos bens públicos é inferida dos arts.  100 e 101 do Código Civil  e

expressamente admitida pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece normas

gerais de licitação e contratos. É termo genérico que designa qualquer ato que tenha

o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra, podendo

dar-se por venda, troca, doação ou dação em pagamento.

A proposição em análise propõe a alienação por meio de venda, instituto de direito

privado regulado pelo Código Civil, que, quando utilizado pela administração pública,

passa a ser norteado por princípios de direito público. As regras básicas atinentes à

venda de bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado, na Lei Federal nº

8.666,  de  1993,  cujos  comandos  são  de  observância  obrigatória  por  todas  as

entidades da Federação.

O art. 17 da mencionada norma prevê, como requisitos para a alienação de bens

imóveis  da  administração  pública,  a  existência  de  interesse  público  devidamente

justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na modalidade de

concorrência, dispensada esta nos casos tipificados na lei.

Igualmente,  o  art.  18  da  Constituição  mineira,  ao  tratar  da  alienação  de  bens

imóveis do Estado, exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo

nos casos de permuta e doação, observada a lei.

Na análise do projeto de lei em tela, cumpre destacar inicialmente que os imóveis,

embora integrem o patrimônio do Estado, não têm destinação pública determinada.

Estão, portanto, desafetados de função pública, podendo ser objeto de alienação.

Todas  as  lojas,  salas  e  vagas  de  garagem  relacionadas  na  proposição  foram

recebidas em dação em pagamento pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais

como parte da quitação de dívidas que seus proprietários tinham com a instituição

financeira estadual. Posteriormente, foram vendidos ao Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais, que os repassou ao Estado.

O  autor  da  matéria  informa,  em  sua  mensagem,  que,  com  a  construção  do
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complexo  da Cidade  Administrativa,  o  Estado passou a  suportar  as  despesas  de

manutenção da nova sede, assim como as taxas prediais e de manutenção desses

bens,  que  se  encontram  desocupados.  Após  estudos  técnicos,  chegou-se  à

conclusão de que, como a administração estadual não possui planos para reocupar

esses imóveis, o mais adequado é sua alienação.

Assim sendo, verifica-se o atendimento ao interesse público, que deve nortear a

transferência de domínio de todo bem público, uma vez que os valores arrecadados

serão revertidos para investimentos do governo.

O registro contábil, indicado no parágrafo único do art. 1º da proposição em tela, é

procedimento automático para todo recurso proveniente de alienação que é creditado

na conta Alienação de Bens e classificado como Receita de Capital, sendo que sua

destinação obedece ao art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, que

veda a aplicação da Receita de Capital derivada da alienação de bens e direitos que

integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores

públicos.

Com relação  à  avaliação prévia,  exigência  impostergável  da  alienação  de  bem

público, foram encaminhados a esta Casa relatórios de avaliação técnica, parte de

estudo econômico financeiro desenvolvido pela empresa Price Waterhouse para a

Seplag  em  2010.  Empregando  o  método  comparativo,  em  que  foram  efetuadas

investigações de valores de terrenos à venda em áreas próximas e comparáveis com

as áreas do Estado, chegou-se à conclusão de que, no mercado imobiliário, a loja do

Edifício Monte Parnaso tem o valor de R$1.650.000,00.

Para  o  conjunto  de  lojas  do  Edifício  Inconfidentes,  o  valor  encontrado  foi  de

R$2.000.000,00. Como o estudo se refere a oito e não a dez unidades, podemos

concluir que o valor de todo o grupo de lojas é de R$2.500.000,00. Já para as 26

salas  e  20  vagas  de  garagem  do  Edifício  Ponto  Sul,  avaliadas  em  bloco,  foi

encontrado o valor de R$6.020.000,00

Outra  exigência  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  é  a  licitação  na  modalidade  de

concorrência, princípio inafastável do processo de alienação de bens públicos, que

está devidamente prevista no art. 2º do projeto de lei em análise e ficará a cargo de
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comissão a ser designada pela Seplag.

Vale esclarecer, ainda, que o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.249, de 1966, a

ser revogado pelo art. 3º da proposição em tela, determina que o imóvel adquirido

pelo Poder Executivo para sede da Diretoria de Esportes de Minas Gerais ficará sob

sua administração direta e será destinado exclusivamente à Casa do Esporte, na qual

se  instalarão  as  federações  amadoras,  alojamentos  para  esportistas,  restaurante,

serviços  médicos  e  outras  dependências  indispensáveis  ao  esporte  amador

especializado.

De acordo com a Lei Delegada nº 180, de 2011, a Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude, que atualmente funciona na Cidade Administrativa, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado

que visem ao desenvolvimento social,  por meio de ações relativas ao esporte, ao

lazer  e  ao  protagonismo  juvenil.  Em  sua  estrutura  orgânica,  a  Subsecretaria  de

Esportes  está  dividida  nas  Superintendências  de  Políticas  Esportivas,  de  Esporte

Educacional,  de  Esportes  de  Rendimento  e  de  Participação  e  nos  Núcleos  de

Articulação dos Territórios Esportivos e de Eventos.

Em  decorrência  da  nova  realidade  estrutural  da  administração  estadual,  é

necessária a desvinculação do imóvel objeto da Lei nº 4.249, de 1966, da finalidade

para que foi adquirido.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em tela, apresentamos, ao

final  deste parecer,  o Substitutivo  nº  1,  com a finalidade de corrigir  o  número de

registro da vaga de garagem nº 44, de 47.976 para 47.975, conforme consta em seu

registro, e de adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.292/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os

seguintes imóveis, situados no Município Belo Horizonte:
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I - loja comercial registrada sob o nº 33.546 no Cartório do 2º Ofício de Registro de

Imóveis de Belo Horizonte e situada no Edifício Monte Parnaso, no terreno formado

pelos lotes 11 e 12 do quarteirão 9-E da 2ª seção suburbana, na Rua Andaluzita, nº

45, Bairro Anchieta;

II - loja 12, registrada sob o nº 68.732; loja 13, registrada sob o nº 68.733; loja 18,

registrada sob o nº 68.737; loja 20, registrada sob o nº 68.740; loja 21, registrada sob

o nº 68.741; loja 22, registrada sob o nº 68.742; loja 23, registrada sob o nº 68.743;

loja  24,  registrada sob o nº  68.744;  loja  25,  registrada sob  o nº  68.745;  loja  26,

registrada sob o nº 68.746, todas registradas no Cartório do 6º Ofício de Registro de

Imóveis de Belo Horizonte e situadas no Edifício Inconfidentes, no terreno formado

pelos  lotes  nºs  17-A,  18-A,  19  e  20  da  quadra  5  da  5ª  seção  urbana,  na  Rua

Inconfidentes, nº 1.001, Bairro Savassi; e

III - sala 301, registrada sob o nº 48.017; sala 302, registrada sob o nº 48.018; sala

402,  registrada sob o nº  48.020;  sala  501,  registrada sob o nº  48.029;  sala 508,

registrada sob o nº 48.036; sala 602, registrada sob o nº 48.040; sala 604, registrada

sob o nº 48.042; sala 605, registrada sob o nº 48.043; sala 606, registrada sob o nº

48.044; sala 607, registrada sob o nº 48.045; sala 608, registrada sob o nº 48.046;

sala 703, registrada sob o nº 48.051; sala 705, registrada sob o nº 48.053; sala 905,

registrada  sob  o  nº  48.073;  sala  1101,  registrada  sob  o  nº  48.089;  sala  1103,

registrada  sob  o  nº  48.091;  sala  1105,  registrada  sob  o  nº  48.093;  sala  1107,

registrada  sob  o  nº  48.095;  sala  1201,  registrada  sob  o  nº  48.099;  sala  1203,

registrada  sob  o  nº  48.101;  sala  1205,  registrada  sob  o  nº  48.103;  sala  1301,

registrada  sob  o  nº  48.109;  sala  1303,  registrada  sob  o  nº  48.111;  sala  1306,

registrada  sob  o  nº  48.114;  sala  1401,  registrada  sob  o  nº  48.119;  sala  1402,

registrada sob o nº 48.120; vaga de garagem nº 12, registrada sob o nº 47.943; vaga

de garagem nº 15, registrada sob o nº 47.946; vaga de garagem nº 19, registrada sob

o nº 47.950; vaga de garagem nº 36, registrada sob o nº 47.967; vaga de garagem nº

37, registrada sob o nº 47.968; vaga de garagem nº 38, registrada sob o nº 47.969;

vaga  de  garagem  nº  39,  registrada  sob  o  nº  47.970;  vaga  de  garagem  nº  40,

registrada sob o nº 47.971; vaga de garagem nº 41, registrada sob o nº 47.972; vaga

de garagem nº 44, registrada sob o nº 47.975; vaga de garagem nº 45, registrada sob
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o nº 47.976; vaga de garagem nº 46, registrada sob o nº 47.977; vaga de garagem nº

47, registrada sob o nº 47.978; vaga de garagem nº 50, registrada sob o nº 47.981;

vaga  de  garagem  nº  61,  registrada  sob  o  nº  47.992;  vaga  de  garagem  nº  67,

registrada sob o nº 47.998; vaga de garagem nº 74, registrada sob o nº 48.005; vaga

de garagem nº 75, registrada sob o nº 48.006; vaga de garagem nº 76, registrada sob

o nº 48.007; vaga de garagem nº 77, registrada sob o nº 48.008, todas registradas no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte e situadas no Edifício

Ponto Sul, no terreno formado pelos lotes 43, 48-A e parte do lote 46 da quadra 101

da 2ª seção suburbana, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.890, Bairro Sion.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes da alienação de que trata o “caput”

serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e  classificados  como  Receita  de

Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será preced ida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art.  3º  -  Fica revogado o parágrafo único do art.  1º  da Lei  nº  4.249,  de 15 de

setembro de 1966.

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

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.353/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 104/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São João del-Rei o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/9/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.353/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São João del-

Rei o imóvel com área de 3.917,83m², situado nesse Município e registrado sob o nº

3-43.303, à fl. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São

João del-Rei.

O parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel à instalação da Câmara

Municipal. O art. 2º, por sua vez, determina que o bem reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O mesmo prazo é considerado

pelo art. 3o do projeto para que o Município de São João del-Rei faça o registro do

imóvel, caso contrário essa autorização ficará sem efeito. Por fim, o art. 4º determina

que  o  Município  de  São  João  del-Rei  encaminhe  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório da utilização do imóvel

conforme determina a autorização.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado.

A  utilização  do  bem  para  a  instalação  da  sede  da  nova  Câmara  Municipal

beneficiará  todos  os  munícipes,  uma  vez  que  dará  melhores  condições  para  o

desenvolvimento do trabalho legislativo local.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, para adequação dos dados cadastrais do imóvel.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.353/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar  ao Município de São João del-

Rei imóvel com área de 3.917,83m² (três mil, novecentos e dezessete vírgula oitenta

e três metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o n° 43.303, à ficha

1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.”

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno Siqueira -  Delvito

Alves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 544/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  544/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EJA –, localizada

no Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo

nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 544/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  denominada  Escola  Estadual  São  Francisco  de  Assis  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Presídio de São Lourenço, na

Rua  Ipiranga,  nº  170,  bairro  Nossa  Senhora  de  Fátima,  no  Município  de  São

Lourenço.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 593/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 593/2011, de autoria do Governador do Estado, que altera a

denominação  da  Escola  Estadual  da  Fazenda  Boa  Vista  para  Escola  Estadual

Professora Maria Júlia Nunes de Oliveira, no Município de São João do Oriente, foi

aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 593/2011

Dá denominação à escola estadual da Fazenda Boa Vista, situada no Município de

São João do Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Professora  Maria  Júlia  Nunes  de

Oliveira a escola estadual da Fazenda Boa Vista, situada no Município de São João

do Oriente.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 844/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 844/2011, de autoria do Deputado Délio Malheiros, que declara

de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de Educação – Sape –, com sede

no Município de Além Paraíba, 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 844/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de Educação – Sape –,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Além-Paraibana  de

Educação – Sape –, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.668/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.668/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura, com sede no

Município de Arceburgo, 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 1.668/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura, com sede no

Município de Arceburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura,

com sede no Município de Arceburgo.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.803/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.803/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação Educacional e Profissional de Varginha – Aprovar –,

com sede no Município de Varginha, 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 1.803/2011

Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Profissional de Varginha –

Aprovar –, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Educacional  e

Profissional de Varginha – Aprovar –, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.123/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais,  do  Tribunal  de  Contas do Estado de Minas Gerais,  da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências, 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 2.123/2011

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do  Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  do  Tribunal  de  Contas,  da

Assembleia Legislativa e do Ministério Público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais – TJMG –, até o limite de R$109.100.000,00 (cento e nove milhões e cem mil

reais), em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG –,

até o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em favor do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  TCEMG  –,  até  o  limite  de

R$26.500.000,00  (vinte  e  seis  milhões  e  quinhentos  mil  reais),  em  favor  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  ALMG  –,  até  o  limite  de

R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), e em favor do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais – MPMG –, até o limite de R$39.500.000,00 (trinta e nove

milhões e quinhentos mil reais), para atender a:

I  –  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMG,  no  valor  de  até

R$78.700.000,00 (setenta e oito milhões e setecentos mil reais);

II  –  despesas  com pensões  do TJMG,  no  valor  de  até  R$30.400.000,00  (trinta

milhões e quatrocentos mil reais);

III  –  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMMG,  no  valor  de  até

R$1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil reais);

IV  –  despesas  com  pensões  do  TJMMG,  no  valor  de  até  R$1.020.000,00  (um

milhão e vinte mil reais);

V  –  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TCEMG,  no  valor  de  até

R$26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais);

VI  –  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  da  ALMG,  no  valor  de  até

R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais);

VII  –  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  MPMG,  no  valor  de  até
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R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais);

VIII  –  despesas com pensões do MPMG, no valor  de  até R$8.500.000,00 (oito

milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de  excesso  de  arrecadação  da  Receita  Decorrente  de  Aportes  Periódicos  para

Amortização de Déficit do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do Fundo

Financeiro da Previdência – Funfip.

Art. 3º – A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 4º – O “caput” do art. 7º da Lei nº 19.418, de 3 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 18,5% (dezoito vírgula cinco por cento) da despesa fixada

no art. 1º.”.

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.124/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.124/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais,  foi  aprovado em turno único, na forma do

Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.124/2011

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
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do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais  –  TCEMG –,  no  valor  de  R$924.788,18  (novecentos  e  vinte  e  quatro  mil

setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), para atender a:

I – despesas correntes, no valor de R$423.377,52 (quatrocentos e vinte e três mil

trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);

II  – despesas de investimentos, no valor de R$501.410,66 (quinhentos e um mil

quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos).

Parágrafo único – Para atender ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos

provenientes:

I – do saldo financeiro do Convênio nº 0006/2006, firmado em 3 de abril de 2006

entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e

o TCEMG, no valor de R$711.067,77 (setecentos e onze mil e sessenta e sete reais e

setenta e sete centavos);

II  – do saldo financeiro de exercícios anteriores, recebido para contrapartida do

convênio a que se refere o inciso I, no valor de R$213.720,41 (duzentos e treze mil

setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos).

Art.  2º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Ministério  Público do  Estado de Minas

Gerais – MPMG –, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender a

despesas relativas ao convênio assinado pelo MPMG e pela Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República.

Parágrafo único – Para atender ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos

provenientes  do  convênio  assinado  pelo  MPMG  e  pela  Secretaria  de  Direitos

Humanos da Presidência da República.

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência:  Mensagem  nº  123/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.494/2011), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.495 a 2.519/2011 - Requerimentos nºs 1.592 a

1.609/2011 - Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais, da Deputada Ana

Maria  Resende  e  dos  Deputados  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa,  Doutor  Viana,

Neider  Moreira  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Turismo, de Segurança Pública, de Assuntos Municipais, de Saúde, de

Educação e da Pessoa com Deficiência e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2)  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  João  Leite,

Elismar Prado, Durval Ângelo e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Decisão Normativa da Presidência nº

17  -  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da  Presidência  -  Palavras  do  Sr.

Presidente  (2)  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Neilando Pimenta

e Fred Costa,  Doutor  Viana,  Neider  Moreira  e Dalmo Ribeiro Silva;  deferimento  -

Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.123/2011;  encerramento  da  discussão;  aprovação;  verificação  de  votação;

ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.124/2011;

aprovação - Votação de Requerimentos: Prosseguimento da votação do requerimento

da Comissão de Minas e Energia; renovação da votação; aprovação - Requerimento

da Comissão de Assuntos Municipais; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.487;

discurso  do  Deputado  Carlin  Moura;  votação secreta  do  veto  ao  §  2º  do  art.  2º;

manutenção;  declaração de voto  -  Discussão,  em turno único,  do  Veto  Parcial  à
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Proposição de Lei nº 20.503; encerramento da discussão; votação secreta do veto ao

art. 7º; manutenção; declarações de voto - Registro de presença - 3ª Parte: Leitura de

Comunicações - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura e Rogério

Correia - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - 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 -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

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

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
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- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 123/2011*

Belo Horizonte, 23 de setembro 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  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Brasópolis  área  de  5.381,22m²,  a  ser  desmembrada  do  imóvel  de

propriedade  do  Estado,  com  área  total  de  9.650,00m²,  situado  na  Rua  Capitão

Manoel Gomes, nº 232, Centro, naquele Município.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação realizada por particulares.

A presente doação do Estado visa à abertura de via pública para a melhoria do

trânsito  no  entorno  da  Escola  Estadual  Presidente  Wenceslau,  no  Município  de

Brasópolis.

Assim,  considerando  os  aspectos  sociais  que  a  doação  representa  para  a

comunidade  local  e  sua  destinação  pública,  resta  plenamente  demonstrado  o

atendimento do interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.494/2011

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

especifica.

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

área  de  5.381,22m²,  conforme  descrição  constante  no  Anexo  desta  lei,  a  ser

desmembrada do imóvel de propriedade do Estado, com área total de 9.650,00m²,

situado na Rua Capitão Manoel Gomes, nº 232, Centro, no Município de Brasópolis,

registrado sob os nºs 7.809, às fls. 255 do Livro nº 3-0, e R.1-1146, às fls. 54 do Livro
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nº 2E, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Brasópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se à abertura de via

pública,  para  melhoria  do  trânsito  no  entorno  da  Escola  Estadual  Presidente

Wenceslau.

Art. 2º - A área descrita no Anexo desta lei será reincorporada 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 Brasópolis não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Brasópolis  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG – documento  que  comprove a  destinação do

imóvel 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 2011)

A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações: 74,11m de frente

para  a  Rodovia  MG-295;  60,28m  do  lado  direito,  confrontando  com  terreno  de

propriedade  da  Prefeitura  Municipal  de  Brasópolis;  64,53m  do  lado  esquerdo,

confrontando  com  o  loteamento  Ipê  Roxo,  mais  16,17m  do  lado  esquerdo,

confrontando com imóvel de propriedade de Maria Berenice Ferreira Visoto e outros;

e 80,69m, nos fundos,  confrontando com a área remanescente de 4.268,78m² do

imóvel que possui área total de 9.650,00m², localizado na Rua Manoel Gomes, nº

232, Centro, no Município de Brasópolis.

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.495/2011

Declara de utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, com sede no Município

de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O Centro Cultural  Capoeirando é uma entidade com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, com prazo de

duração indeterminado, fundada em 11/1/2002.

Tem por finalidade promover a cultura e o esporte como ferramenta de inclusão

social  da  população  menos  favorecida  através  da  capoeira;  promover,  difundir  e

incentivar  o  resgate das origens  da  cultura  afro-brasileira como arte notadamente

nacional e forma de expressão cultural; manter academias para o ensino e a prática

de atividades esportivas como a capoeira, o boxe, o ciclismo, a ginástica olímpica e

outras modalidades esportivas; manter contato com outras associações e entidades

representativas  do  esporte  para  beneficiar  a  sociedade;  desenvolver  atividades

assistenciais, desportivas e recreativas; contribuir com a formação sociocultural dos

indivíduos atendidos, utilizando a arte e a educação como instrumento; promover o

desenvolvimento  social  das  comunidades  com  dignidade  e  respeito  aos  direitos

essenciais.

Conforme  documentação  apresentada,  comprova-se  que  os  membros  de  sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas, que não recebem nenhum tipo de

remuneração pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias com órgãos estaduais, o que viabiliza o cumprimento de sua finalidade com

maior  facilidade,  principalmente  no  que  se  refere  à  ampliação  do  atendimento  à
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comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  entidade  ao

Município  de  Montes  Claros,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por

nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.496/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo -

Hospital São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Jayro Lessa

Justificação: A Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Itabirito, é entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou

religiosos  e  tem  por  objetivo  promover  e  desenvolver  atividades  sociais  e

hospitalares,  procurando  sempre  atender  a  coletividade  de  forma  igualitária,  sem

qualquer tipo de distinção. Também desenvolve o bem- estar e a qualidade de vida

das comunidades da região, entre outros, prestando, assim, serviços de reconhecido

interesse público.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.497/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros públicos nas estações

da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - Metrô BH -, nas estações

das  linhas  da  Central  do  Brasil,  RFFSA,  RMV,  Mogiana,  ABPF,  ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, nas rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada a instalação, manutenção e funcionamento de banheiros

de  utilização  pública,  com  separação  por  sexo  e  dependências  próprias  para  as

pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  ou  com  mobilidade reduzida,  nas

estações da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - Metrô BH -, nas

estações das linhas da Central do Brasil, RFFSA, RMV, Mogiana, ABPF, ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, nas rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

§ 1º - As estações que já possuírem instalações sanitárias deverão adaptá-las ao

uso de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

§ 2º - A instalação e a adaptação dos banheiros públicos já existentes às condições

de  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  ou  com

mobilidade reduzida deverão obedecer às normas técnicas, em especial à NBR nº

9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

§ 3º -  O disposto nesta lei  se aplica também às empresas concessionárias que

administram,  direta  ou  indiretamente,  as  estações  do  sistema  ferroviário,  as

rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

Art. 2º - A utilização dos banheiros públicos de que trata esta lei será gratuita.

Art. 3º - Os banheiros públicos de que trata esta lei deverão estar localizados em

área de livre acesso aos usuários dos serviços do sistema ferroviário, das rodoviárias,

praças e parques públicos.

Art.  4º  -  Os  administradores  do  sistema  ferroviário,  das  rodoviárias,  praças  e

parques públicos terão o prazo de trezentos e sessenta dias a partir da publicação

desta  lei  para  realizar  as  adaptações,  reformas  ou  instalações  necessárias,  bem

como para facilitar o acesso irrestrito aos banheiros públicos, nos termos do art. 1º

desta lei.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a
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contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Esta  propositura  tem  por  finalidade  proporcionar  aos  usuários  da

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - Metrô BH -, das estações

das  linhas  da  Central  do  Brasil,  RFFSA,  RMV,  Mogiana,  ABPF,  ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, das rodoviárias, praças e parques públicos a possibilidade de

utilização de banheiros públicos.

Em virtude da grande circulação de pessoas nesses locais, é de suma importância

a obrigatoriedade da disponibilização dessas instalações de forma gratuita. Também

se faz necessária a facilitação do acesso por pessoas portadoras de necessidades

especiais ou com mobilidade reduzida.

Por essas razões, conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste

projeto de lei, que muito contribuirá para o bem-estar da população do nosso Estado

de Minas Gerais.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Durval

Ângelo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.349/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.498/2011

Cria  a  Bolsa  Pedagógica,  programa  de  composição  de  acervo  de  livros  para

educadores,  como  complemento  de  sua  formação  profissional,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a criar, no âmbito da rede oficial estadual

de  ensino,  a  Bolsa  Pedagógica,  programa  complementar  de  formação  dos

educadores.

Parágrafo único - Farão jus à Bolsa Pedagógica todos os profissionais docentes e

especialistas  da  educação  básica  da  rede  oficial  de  ensino  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Art.  2º - A Bolsa Pedagógica será composta por um acervo de, no mínimo, dez
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livros de natureza pedagógica, cultural ou literária e publicados em língua portuguesa.

Art. 3º - Os livros serão oferecidos aos educadores no mês de fevereiro por meio de

um bônus, com valor corrigido anualmente por um índice de preço ao consumidor ou

indicador similar, cujo valor deverá corresponder ao preço médio de mercado de dez

livros.

§ 1º - Cada educador será o sujeito da escolha dos livros de sua Bolsa Pedagógica,

conforme seu interesse pessoal e orientado pelo projeto pedagógico de sua unidade

escolar.

§ 2º - Os educadores terão prazo até o final de março de cada ano para escolher os

livros de sua Bolsa Pedagógica.

§ 3º - O bônus da cesta pedagógica é intransferível e não terá validade findo o

prazo estabelecido no parágrafo anterior.

Art.  4º  -  Os  postos  de  troca  dos  bônus  por  livros  deverão  ser  cadastrados

regionalmente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias a contar da data de

sua publicação, estabelecendo sistemáticas para a elaboração dos bônus, a escolha

dos livros e sua troca pelo bônus, e o pagamento dos livros aos postos cadastrados.

Art.  6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Liza Prado

Justificação: O projeto Bolsa Pedagógica sustenta-se no princípio fundamental de

que não se faz uma boa educação sem que os educadores estejam devidamente

compromissados com a qualidade e com a sua formação profissional.  A formação

permanente  dos  educadores,  proposta  tão  cara  aos  educadores  progressistas  de

todas  as  tendências  e  agremiações  partidárias,  vem,  ao  longo  das  duas  últimas

décadas, sendo objeto de estudo e de propostas de concretização. Todos sabemos

que, sem a qualificação de nossos educadores, a tarefa de melhor educar nossas

crianças e jovens fica resolvida pelo meio, pois não se faz bem feito aquilo que não

se  sabe  fazer  bem  feito.  Nesse  sentido,  todas  as  administrações  sabem  da
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importância do investimento de recursos na formação permanente dos educadores.

Nos últimos tempos, essa discussão saltou do plano de meras propostas e alojou-se

no bojo de alguns textos legais, fincando pé na legislação.

A nova LDB, Lei nº 9.394, de 1996, enseja, no art. 71, a preocupação de que os

gastos dos recursos disponíveis  para a  educação também possam ser  carreados

para a formação dos educadores. Posteriormente, o art. 9º da Lei nº 9.424, de 1996,

que  dispõe  sobre  o  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino

Fundamental e de Valorização do Magistério, previa investimentos em “remuneração

condigna dos professores” , “ estímulo ao trabalho em sala de aula” e “ melhoria da

qualidade  do  ensino”.  O  §  2º  desse  mesmo  artigo  instiga  professores  leigos  a

complementarem  sua  formação  buscando  sua  habilitação  competente.

Posteriormente, o novo fundo (Fundeb) mantém essa perspectiva de investimento na

qualidade do ensino e na formação permanente dos educadores. O Plano Nacional

de  Educação,  Lei  nº  10.172,  de  2001,  traz  consigo  um  texto  complementar  que

estabelece, no item 02 - Objetivos e Prioridades, em síntese, como seus objetivos, a

elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do

ensino  em  todos  os  níveis;  a  redução  das  desigualdades  sociais  e  regionais  no

tocante  ao  acesso  e  à  permanência,  com  sucesso,  na  educação  pública,  e  a

democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais.

As prioridades estabelecidas, a partir dos objetivos propostos, no item 4, indicam a

valorização dos profissionais da educação, aí apontando que uma “particular atenção

deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz

parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o

tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira

de  magistério”.  Não  falta,  portanto,  sustentação  legal  para  que  se  invista

significativamente na formação dos educadores.

O projeto que submeto à apreciação dos nobres colegas caminha nessa direção, de

concretizar as condições dignas de formação dos educadores: é do conhecimento de

todos que o saber teórico que iluminará a melhoria da prática educacional encontra-

se organizado nos livros. Livros e conhecimento, livros e saber, livros e orientação da

prática, livros e escola, livros e aprendizagem, todos são binômios vitais.
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Por  outro  lado,  estamos  inovando  na  proposta  de  distribuição  de material  para

professores,  tornando-o  sujeito  de  escolha  dos  livros  que  comporão a  sua cesta

pedagógica. Como já sustentava o educador Paulo Freire, o professor deve ser o

sujeito  de sua prática pedagógica;  sendo assim, ele será o sujeito  da escolha do

material que subsidiará sua formação.

Há  algum  tempo,  o  MEC fez  uma experiência  semelhante  a  essa,  distribuindo

bônus com valores aproximados aos do preço de um livro. Fez chegar parte desses

bônus aos professores de escolas públicas, deixando a eles a responsabilidade e o

prazer de escolher os livros do seu interesse, nas livrarias próximas de sua região. É

esse  o  espírito  do  nosso  projeto:  a  um  só  tempo  investir  na  formação  dos

educadores, incitando-os ao exercício da escolha de material de trabalho, e valorizar

o conhecimento organizado por meio do livro, da cultura e da leitura.

Solicito,  pois,  aos  nobres  colegas  que  apreciem  e  nos  ajudem  a  aprovar  este

projeto que encaminho a esta casa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.499/2011

Dispõe sobre a criação da política estadual destinada à implantação do conceito de

desenho  universal  na  construção  de  habitação  com  interesse  social  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  fica  responsável  pela  elaboração  de  uma  política

destinada à implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação

de interesse social.

Parágrafo único -  Entende-se por desenho universal  um conjunto de critérios,  a

serem  observados  quando  da  concepção  arquitetônica  de  unidades  habitacionais

(casas e  apartamentos)  e  de  espaços  urbanísticos (sistemas  de acesso,  rampas,

sinalizações, equipamentos), capazes de atender a maioria das pessoas, inclusive

indivíduos com deficiências físico-motora, auditiva, visual e cognitiva, provisórias ou

permanentes,  mas  também  aquelas  com  estrutura  diferenciada,  obesidade  e
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mobilidade reduzida, como crianças, gestantes, idosos.

Art. 2º - A política destinada à implantação do conceito de desenho universal na

produção de habitação de interesse social deve estabelecer regras, instrumentos de

gestão e recursos a serem definidos com os diversos setores sociais, econômicos e

governamentais, com o objetivo de incentivar e viabilizar a implantação do conceito

de desenho universal na produção de habitação de interesse social no Estado, seja

pela iniciativa privada, seja pelo poder público.

Art. 3º - As unidades habitacionais destinadas a pessoas portadoras de deficiência

ou  a  famílias  que  as  possuam  em  seu  seio  serão  planejadas  objetivando  a

acessibilidade total, segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas.

Art.  4º  -  A implementação  da  política  destinada  à  implantação  do  conceito  de

desenho  universal  na  produção  de  habitação  de  interesse  social  poderá  ser

elaborada em conjunto com o Estado e com a União.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá criar programa específico através dos órgãos

competentes para o cumprimento desta lei.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Portas  com  90cm  de  largura;  cozinhas  e  banheiros  com  espaços

adequados à movimentação de cadeiras de rodas; pontos de tomadas e interruptores

instalados em alturas convenientes; e campainhas com sinais sonoros e luminosos

são  critérios  definidos  pelo  chamado  desenho  universal  -  DU  -  e  que,  desde

26/9/2008, a partir de decreto do governo do Estado de São Paulo, são obrigatórios

para os projetos e a construção de todas as moradias populares sob responsabilidade

da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU.

A adoção  das  concepções  do  desenho  universal  nos  projetos  arquitetônicos  e

urbanísticos  é  um  processo  em  curso  no  mundo  todo,  a  partir  da  evolução  dos

estudos da ergonomia aplicada aos produtos voltados à moradia, aos equipamentos
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públicos e de lazer, aos sistemas de circulação e às áreas comuns. A Lei Estadual nº

12.907,  de  2008,  do  Estado  de  São  Paulo,  prevê  reserva  de  7%  das  moradias

populares para o atendimento às famílias de baixa renda que possuam integrantes

com necessidades especiais,  mas a CDHU atende a tais parâmetros desde 1996,

embora somente agora adote o modelo DU na sua essência, sendo São Paulo o

primeiro Estado brasileiro a introduzir tais princípios na forma de política pública. Há

práticas  semelhantes  em  outros  Estados,  através  de  adaptações  ergométricas

ditadas  pelas  normas  da  ABNT,  conforme  procedia  a  CDHU  antes  de  adotar  os

critérios do DU.

As  barreiras  arquitetônicas  que  limitam  a  vida  de  quem  já  vive  contido  por

dificuldades de locomoção começam a se formar na cabeça de quem constrói. Para

superá-las é preciso ação política.

O governo federal apoia o uso do módulo universal como padrão para dimensionar

mobiliário e ambientes, através da Lei Federal nº 10.098, de 2000, regulamentada no

final de 2004.

Arquitetos e engenheiros usam gabaritos na hora de projetar um ambiente. Eles

trazem medidas ideais para cadeiras, pias, altura de interruptores de luz ou largura de

portas, assim como o espaço necessário para circulação, todos baseados no homem

padrão.  Esse  homem  padrão tem 1,80m e  60cm  de  projeção.  Esse  padrão  está

totalmente fora dos padrões brasileiros e é inviável para alguém que se movimenta

em cadeira de rodas. A nova NBR nº 9050 substituiu o padrão alemão de medidas

(Neufert) pelo módulo do desenho universal, que prevê altura de 1,35m, largura de

0,8m e projeção de 1,2m. Essas medidas garantirão conforto aos adultos e o acesso

de idosos, pessoas muito baixas ou obesas e também deficientes físicos. Se essas

medidas forem usadas como padrão, a família não vai precisar mudar quando o casal

envelhecer.

Pelo exposto, e por tudo que há sobre o assunto, além da preocupação constante

com a causa defendida, conto com o apoio dos nobres pares para aprovarmos este

projeto de lei.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.500/2011

Institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Bombeiro  Civil,  a  ser  comemorado,

anualmente, em vinte e quatro de agosto.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Esta proposição tem por objetivo homenagear a categoria profissional

dos bombeiros profissionais civis no Estado de Minas Gerais.

O Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais Civis do Estado de Minas

Gerais - Sindbombeiros-MG - foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego no

dia 24/8/2007 e representa o desejo de unidade e a necessidade de somar esforços

em defesa dos interesses da categoria.  Seus trabalhadores eram alvo de disputa

entre diversos sindicatos, que se apresentavam apenas para receber a contribuição

sindical  sem  qualquer  contraprestação  de  serviços  em  prol  da  categoria,  e  nem

sequer formulavam convite para filiação oficial. Nesse contexto, após anos de luta, os

bombeiros profissionais civis puderam se sentir de fato representados e incluídos no

processo de consolidação das relações trabalhistas mais transparentes.

A proposta do dia 24 de agosto para comemorar o dia do bombeiro civil em Minas

Gerais  ressalta  a  data  da  fundação  do  Sindbombeiros-MG,  como fruto  de  muito

trabalho e articulação da classe e vetor de uma fase para a construção de novas

conquistas para esses trabalhadores em nosso Estado.

A doutrina tem definido o bombeiro como sendo aquele profissional responsável

pelo combate a incêndios, pela preservação do patrimônio ameaçado de destruição,

pelo resgate de vítimas de incêndios, afogamentos, acidentes ou catástrofes. Atua,

também, na promoção da conscientização das pessoas, mediante informações sobre

segurança contra incêndios e pânico, bem como medidas para evitar o agravamento

nas ocorrências de acidentes e sinistros.

É oportuno ressaltar que no Brasil a maioria da população crê que todo bombeiro é

militar. Poucos conhecem a existência do bombeiro civil, profissão reconhecida pelo
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Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Lei nº 11.901, de 2009, que

veio  sedimentar  a  legislação  até  então  vigente,  tais  como:  CBO-5171-10,  que

classifica a função de bombeiro civil;  a NBR-14.277/1997, que trata do registro da

atividade de bombeiro, e a NBR 14.608, que dispõe sobre a formação profissional do

bombeiro civil.

De fato, o bombeiro civil não se confunde com o bombeiro militar. Este é força de

segurança  pública  nos  Estados  da  Federação,  que,  como  instituição  regular  e

permanente,  organizada  e  mantida  pelo  poder  público,  segue  os  princípios

fundamentais da hierarquia e disciplina embasados em lei específica.

É sabido que, além das empresas públicas e particulares que empregam bombeiros

civis em larga escala, existem, também, em alguns Estados e Municípios, instituições

do terceiro setor, denominadas de corpos de bombeiros civis ou corpos de bombeiros

voluntários, que são organizações da sociedade civil de interesse público - Oscips -,

instituídas com base nas Leis nºs 9.637, de 1998, e 9.790, de 1999, que também

utilizam dessa mão de obra especializada.

É oportuno enfatizar  que essas leis  foram elaboradas para apoiar a reforma do

aparelho do Estado, com a finalidade principal de possibilitar que parte dos serviços

possam ser  prestados  pelo  terceiro  setor,  de  forma organizada  e  regulamentada,

como meio complementar aos serviços públicos, prestados pela União, pelos Estados

e pelos Municípios. Essas entidades, por meio de convênios e parcerias com o poder

público, prestam serviços de atendimento preliminar na prevenção e no combate a

incêndio, salvamento, assistência pré-hospitalar e demais serviços emergenciais. Um

bom exemplo de parceria com o poder público, nesse sentido, é o Serviço Voluntário

de Resgate - Sevor -, com sede no Município de João Monlevade, conhecido pelo

atendimento às vítimas de acidentes automobilísticos ocorridos ao longo da BR-381

nesse Município e na região.

Conforme informações do Sindbombeiros-MG, há no Brasil cerca de 1 milhão de

bombeiros civis. No Distrito Federal, por exemplo, os números apontam haver 32 mil

profissionais  formados,  sendo  o  próprio  governo  federal  o  maior  contratante.  Em

Minas, calculam-se 10 mil trabalhadores nessa área.

O número e a importância do bombeiro civil em Minas Gerais, por certo, aumentará
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significativamente  com  a  possível  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.847/2011,

atualmente em tramitação nesta Casa Legislativa, que estabelece a obrigatoriedade

da presença de grupo de combate a incêndio composto por esses trabalhadores em

estabelecimentos  comerciais,  industriais,  escolares,  hospitalares,  residências

coletivas  e  transitórias,  depósitos,  aeroportos  e  nos  locais  destinados  a  eventos

temporários  com  público  superior  a  3  mil  pessoas.  Será  praticamente  a

regulamentação dessa atividade  em nosso Estado,  a  exemplo  do  que ocorre  em

outros  Estados,  como  São  Paulo  (Projeto  de  Lei  nº  514/2009),  Distrito  Federal

(Portaria  nº  52/200-CBMDF,  de  7/12/2000),  Espírito  Santo  (Portaria  nº  146-R,  de

21/11/2008), Rio de Janeiro (Sedec nº 279, de 11/1/2005).

Cabe ressaltar  que,  no  dia 2  de julho,  comemora-se em todo o País  o Dia  do

Bombeiro.  Entretanto,  a  bem  da  verdade,  as  comemorações  são  exclusivas  dos

bombeiros  militares,  ficando  os  bombeiros  civis  alijados  de  qualquer  ato

comemorativo.

Por tais razões, penso ser justa esta homenagem à categoria dos bombeiros civis

no  Estado,  como  forma  de  diferenciar  dos  bombeiros  militares,  que  têm  idêntica

vocação  -  empenhar-se  no  salvar  vidas  -,  razão  pela  qual  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 de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.501/2011

Declara patrimônio cultural  do Estado as feiras livres, a Feira Modelo e a Feira

Direto da Roça, realizadas no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam declaradas patrimônio cultural do Estado as feiras livres realizadas

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem nos termos desta lei.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.
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Fred Costa

Justificação: A feira livre é um evento em local público em que comerciantes, em

dias e épocas predeterminados, expõem e vendem mercadorias. As feiras livres de

Belo Horizonte tem uma importância cultural antiga, que remonta à história mundial, a

qual deve ser relembrada.

Não se sabe ao certo onde ou quando foi realizada a primeira feira da história.

Existem fontes, entretanto, que permitem afirmar que, em 500 a.C., já se realizava

essa atividade no Médio Oriente, nomeadamente na cidade-estado fenícia de Tiro.

As referências a feiras na Idade Antiga e na Idade Média aparecem correlacionadas

a festividades religiosas e  a dias  santos.  Nelas  se reuniam mercadores de terras

distantes que traziam seus produtos autóctones para troca por outros. A etimologia da

palavra “feira”  demonstra que a religião andou de mãos dadas com o comércio. A

palavra latina “feria”, que significa “dia santo ou feriado”, é a palavra que deu origem à

portuguesa “feira”, à espanhola “feria” e à inglesa “fair”.

Na Idade Média, com a crise do feudalismo a partir de fins do século XI, a afirmação

das  feiras  medievais  indica  o  momento  em  que  ressurge  o  comércio  na  Europa,

associando-se à  afirmação do poder  régio,  à  gênese dos  burgos  e da  burguesia

enquanto classe social.

Desse modo,  com a reabertura do  Mar  Mediterrâneo a  partir  das cruzadas,  os

europeus puderam vivenciar um maior contato com o Oriente, de onde chegavam

mercadorias raras e exóticas (cravo, canela,  pimenta, seda,  perfumes, porcelana).

Registrou-se,  assim,  o  chamado  renascimento  comercial,  uma  vez  que  esses

produtos começaram a ser vendidos nas feiras que surgiam nas cidades que então

renasciam.

Foram chamadas de burgos, em virtude de seus muros fortificados, e os habitantes

de  burgueses,  termo  que  posteriormente  se  aplicaria  especificamente  aos

comerciantes enriquecidos com a sua prática.

Durante  a  realização  das  feiras  medievais,  interrompiam-se  guerras;  a  paz  era

garantida para que os vendedores, dispostos lado a lado, pudessem trabalhar com

segurança.  Da  mesma  maneira,  guardas  vigiavam  todo  o  perímetro  do  local  do

evento, de modo a evitar que algum desordeiro pudesse causar incômodos àqueles
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que por ali passavam e desejavam efetuar suas compras. Os mercadores medievais

realizavam  suas  transações  comerciais  e  intermediavam  trocas  numa  atividade

eminentemente  itinerante.  A  ocasião  era  aproveitada  por  saltimbancos  e  outros

artistas de rua, que procuravam atrair a atenção e a generosidade da população que

afluía a esses eventos, quer para comerciar, quer para simplesmente se distrair.

As feiras medievais instalavam-se em locais estratégicos, como povoações que se

pretendiam desenvolver  ou o cruzamento de rotas  comerciais.  Algumas chegaram

mesmo a ter abrangência internacional.

O renascimento do comércio tornou necessário o uso da moeda, prática que havia

desaparecido quase que totalmente nos séculos anteriores. Nas feiras, que atraíam

pessoas de vários lugares, havia uma grande variedade de moedas em circulação, o

que desenvolveu os bancos e o câmbio.

Caminhando pela  história,  antes  de  chegar  à feira  de  Belo  Horizonte,  devemos

passar pelas feiras em Portugal.

O crescimento econômico e demográfico dos séculos XII e XIII, no território que

viria  a  constituir  Portugal,  permitiu  a  criação  de  excedentes  que  eram  objeto  de

escoamento nos mercados e feiras.

Com  o  crescimento  populacional  dos  centros  urbanos,  o  consumo  aumentou,

acentuando-se a dependência da vila em face do extenso termo.

As feiras  foram uma das mais  importantes  instituições do  período medieval  em

Portugal.  Como no restante da Europa, as feiras portuguesas constituíram-se num

espaço de encontro de produtores, consumidores e distribuidores, realizando-se em

datas e locais fixados, ao mesmo tempo em que procuravam superar as dificuldades

de comunicação. A sua importância econômica é inquestionável, testemunhando-o a

proteção dispensada a elas pelos sucessivos monarcas, que concediam privilégios,

na vinda e na ida, aos mercadores que a elas concorressem.

Importa  distinguir  a  feira  que  tinha  lugar  anualmente  e  que  se  destinava  ao

comércio grossista e de grande distância da feira voltada para o mercado retalhista.

Além disso, quase todas as feiras se realizavam em épocas relacionadas com festas

da  Igreja  Católica  e,  no  local  onde  se  realizavam,  existia  uma  paz  especial,  a

chamada "paz da feira", que proibia todos os atos de hostilidade, sob severas penas
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em caso de transgressão.

No território português, a feira mais antiga que se conhece é a de Ponte de Lima,

instituída  em  1125,  seguida,  ainda  no  século  XII,  pelas  feiras  de  Melgaço  e  de

Constantim  de  Panoias  (Concelho  de  Vila  Real).  Posteriormente,  nos  inícios  do

século XIII, foram instituídas as feiras de Vila Nova de Famalicão e Castelo Mendo

(Concelho de Almeida).  A feira da última encontra-se estipulada em sua Carta de

Foral,  passada  por  Sancho  II  de  Portugal  (1223-1248)  em  Vila  do  Touro,  em

15/3/1229, com indicação de que será realizada por oito dias, três vezes por ano: na

Páscoa,  no  Dia  de  São  João  e  no  Dia  de  São  Miguel.  Todos  os  que  a  ela

concorressem, tanto nacionais como estrangeiros, teriam segurança contra qualquer

responsabilidade civil ou criminal que pesasse sobre eles.

A partir do reinado de Afonso III de Portugal (1248-1279) multiplicou-se o número

das feiras no reino e ampliaram-se as garantias e os privilégios jurídicos concedidos

aos feirantes. As feiras deixariam de se confinar ao espaço a norte do Rio Douro, ou

próximo da fronteira do Reino de Leão. Os principais centros urbanos do Centro e Sul

ganhariam igualmente as suas feiras, sobretudo nos locais mais interiores, uma vez

que o litoral se manteria alheado desses encontros por algum tempo. O fomento do

comércio interno por meio da instituição de feiras teve como consequência o aumento

populacional de determinadas zonas até então pouco povoadas, além de aumentar

os  rendimentos  da  Coroa.  Entre  os  privilégios  que  mais  favoreceram  o

desenvolvimento das feiras portuguesas destaca-se aquele que isentava os feirantes

do pagamento de direitos fiscais, nomeadamente portagens, e que caracterizava as

chamadas “feiras francas”.

A partir do reinado de Fernando I de Portugal (1357-1367), a situação começou a

alterar-se,  na  medida  em  que  as  sucessivas  guerras  com  o  Reino  de  Castela

prejudicaram grandemente o comércio ambulante. De seguida, a revolução de 1383-

1385 teve como consequência um reforço da proteção real  aos comerciantes das

cidades e vilas em detrimento dos mercadores ambulantes.

Apesar de, em 1528, ter sido instituída uma “feira franca” em Vila Viçosa e, em

1576, na cidade do Porto, parece poder considerar-se o fim do século XV como o

período de enfraquecimento da importância das feiras em Portugal. As cidades e as
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vilas, desenvolvendo-se e prosperando, serviam mais adequadamente os interesses

e as necessidades econômicas da comunidade do que as feiras. É natural que esse

declínio  se  acentuasse  no  século  XVI,  quando  Portugal  brilhou  como  potência

marítima  e  ultramarina  e  o  grande  comércio  se  concentrou  definitivamente  nas

cidades portuárias do litoral. A partir do reinado de Manuel I de Portugal (1495-1521)

as feiras entraram numa fase de decadência.

No século XVIII ainda se instituíram feiras. Em 1720, criou-se, no Porto, uma feira

franca de fazendas e animais. Em 1776, durante o governo do Marquês de Pombal,

realizou-se,  em  Oeiras,  durante  três  dias,  uma  feira  a  que  podemos  chamar  a

primeira  feira  industrial  portuguesa,  com  representação  de  todos  os  produtos  da

indústria nacional da época.

Apesar de todas as vicissitudes, algumas feiras tradicionais sobreviveram até os

nossos dias, como é o caso da feira de Espinho, às segundas-feiras; da feira dos

Carvalhos, às quartas; ou da feira da Senhora da Hora, aos sábados.

Com a colonização do Brasil por Portugal a cultura da feira livre veio parar no Brasil

Colônia. De tão tradicional que era o evento, diziam que a própria Princesa Isabel

ficou famosa por chegar perto da população devido a seu costume de “fazer a feira”.

Já no início da construção de Belo Horizonte foram criadas feiras a céu aberto,

tendo ficado famosa a feira do Mercado Central. Como foi criado um prédio para a

feira, ela perdeu sua principal característica, se tornando mais um centro comercial e

perdendo o charme da feira livre.

Hoje, o papel cultural da feira livre em Belo Horizonte se perpetua através das feiras

livres nos bairros e da Feira Modelo. A principal característica da feira é ser a céu

aberto. Muitos e muitos frequentadores vão à feira muito mais a passeio e para lazer

do que para simplesmente comprar um produto ou outro. Numa cidade carente de

pontos turísticos, as feiras livres têm um papel fundamental no turismo.

Devemos lembrar que a Feira de São Joaquim, a maior feira livre da cidade de

Salvador (BA), sendo a mais tradicional para a população de baixa renda, não só

para  os  cidadãos  de  Salvador  como para  a  população  do  recôncavo  baiano,  foi

tombada como patrimônio imaterial.  Localizada na Cidade Baixa,  entre a Baía  de

Todos-os-Santos e a Avenida Oscar Pontes, no Bairro do Comércio, possuindo uma
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área  de  34.000m²,  sua  importância  é  vital  para  o  comércio,  a  cultura  e  o

favorecimento  dos  menos  abastados,  devido  aos  bons  preços.  A Feira  de  São

Joaquim  abriga  inúmeros  trabalhadores  informais  que  descendem  dos  africanos

escravizados,  sendo  o  principal  distribuidor  dos  artesanatos  de  barro,  alguidares,

cuscuzeiros, potes produzidos no recôncavo baiano, entre outros produtos.

Belo  Horizonte  não  pode  deixar  que  seja  destruída  uma  cultura  milenar  que

atravessou séculos e séculos e que tem origem, inclusive, anterior a Cristo.

A prefeitura de Belo Horizonte, com licitações de maior preço, destrói esse grande

patrimônio, direito de todas as cidades do mundo. A feira deve ser preservada, não

por mero capricho, e sim pela sua história e importância mundial.

Tais fatos, por si só, justificam o tombamento das feiras livres, da Feira Modelo e da

Feira Direto da Roça, no Município de Belo Horizonte.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.057/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.502/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Reconstruir - Abrecon -, com

sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Reconstruir -

Abrecon -, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Antônio Genaro

Justificação: A Associação Beneficente Reconstruir - Abrecon - é uma sociedade

civil,  de  caráter  artístico,  cultural  e  social,  sem  fins  lucrativos,  beneficente  e  de

assistência social,  com atuação no Município de Ibirité e em outros Municípios do

Estado. A sua diretoria  é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias de assistência psicológica, psiquiátrica, espiritual
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e  pedagógica  ao  menor  carente  e  seus  familiares,  ao  dependente  de  drogas

psicotrópicas,  de  álcool  ou  com  outro  tipo  de  vício,  além  de  prestar  serviços  de

alfabetização de adultos e produção de eventos culturais e artísticos em geral.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.503/2011

Declara de utilidade pública a Associação Banco de Leite Dª  Ica,  com sede no

Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Banco de Leite Dª Ica,

com sede no Município de São Gotardo.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A Associação  Banco  de  Leite  Dª  Ica  é  uma entidade  civil  séria  e

comprometida  com o  trabalho  social.  Desde abril  de  2010,  oferece,  por  meio  de

doações, leite pasteurizado a crianças de até 7 anos, filhos de pais assistidos pelas

Conferências da Sociedade São Vicente de Paulo de São Gotardo. Em janeiro deste

ano, o número de criancas beneficiadas chegou a 66.

Diante da importância das ações realizadas pela referida Associação, contamos com

o apoio dos nobres pares para 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 2.504/2011

Dispõe sobre a comercialização e distribuição de canudos plásticos para consumo

de bebidas e outros alimentos líquidos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização e distribuição de canudos plásticos flexíveis

para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos sem que estejam embalados

individualmente.

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais que descumprirem esta lei sujeitar-se-ão a

penalidades previstas em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias.

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  uma  medida  simples  e  de  grande

eficácia,  pois  preserva  a  higiene do  contato  bucal  das  pessoas  com os  canudos

plásticos,  que,  colocados  à  disposição  dos  consumidores  sem  embalagens

individuais, ficam sujeitos a todo o tipo de interferência, como poeira, sujeira, micro-

organismos deixados pelas mãos de outras pessoas que, para pegar um canudo,

tocam  nos  outros.  Isso  sem  falar  na  possibilidade  de  reutilização  dos  canudos

plásticos flexíveis.

Tal medida servirá para instituir uma melhor prática nos nossos estabelecimentos,

pois estamos na proximidade da Copa do Mundo, que deixará um legado para novos

grandes eventos em Minas Gerais.

Por  fim,  não há inconstitucionalidade na proposta,  pois  não fere a competência

exclusiva do Poder Executivo e há permissão constitucional para legislar sobre saúde

e sobre direito do consumidor (art. 24, V e XII, da Constituição Federal).

Nesses termos, encaminhamos a proposta para aprovação dos pares, com vista ao

bem de toda a população mineira.

- 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 2.505/2011

Obriga os condutores de veículos de duas rodas sujeitos a emplacamento a utilizar

coletes  refletivos  contendo a numeração da placa do veículo na parte traseira do

equipamento.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os condutores de motocicletas ou quaisquer outros veículos em duas rodas

sujeitos a emplacamento ficam obrigados a utilizar coletes refletivos, com número da

placa do veículo nas costas do equipamento em local e tamanho que possa oferecer

visibilidade e permita a identificação.

Parágrafo único - A não utilização do equipamento acarretará a remoção do veículo

para o depósito público, sem prejuízo das ocorrências punitivas do Detran-MG.

Art.  2º  -  O  referido  equipamento  só  poderá  ser  comercializado  por  agentes

autorizados pelo Detran-MG tal qual ocorre com a confecção das placas dos veículos.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Estamos convivendo com problemas sérios que envolvem a utilização

de motocicletas, que são leves, de fácil deslocamento e permitem manobras radicais.

Esses veículos, que deveriam servir para facilitar a vida dos cidadãos de bem, quer

seja no ir e vir laborativo, na própria utilização como equipamento de trabalho, ou nos

momentos  de  lazer,  tiveram outra  utilização por  elementos  perniciosos,  nocivos  à

sociedade, no intuito de lograrem êxito em suas ações criminosas.

Alguns acidentes de trânsito ficam sem a identificação do motociclista em função da

facilidade de evasão do local e da impossibilidade de registro da numeração da placa,

principalmente quando o fato ocorre em períodos noturnos.

Seria  muita  pretensão dizer  que  o  colete  refletivo  traria  a  solução  de todos  os

problemas existentes,  mas certamente a sua utilização iria  facilitar  o trabalho dos

agentes envolvidos na orientação do trânsito, como também as operações policiais.

Certos  estamos  quando  afirmamos  que  o  cidadão  de bem  fará  a  utilização  do

equipamento, pois possibilitará a melhoria da visibilidade do motociclista, por se tratar

de  equipamento  refletivo,  e  será  também  mais  uma  proteção  no  deslocamento

noturno.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.506/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Formosa, com sede no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Formosa, com sede no Município de Januária.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Formosa, com sede

no  Município  de  Januária,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por

finalidades: promover o desenvolvimento socioeconômico da comunidade integrando

seus  membros  no  mercado  de  trabalho,  se  necessário;  zelar  pela  saúde  dos

membros da comunidade; promover a proteção da família, a valorização da mulher, o

amparo à maternidade, à infância e à velhice; criar programas de apoio e reabilitação

de doentes físicos e mentais; combater a fome e a pobreza, através de projetos que

criem empregos e gerem renda no âmbito dos programas específicos dos governos

municipal,  estadual  e  federal  assumidos  pela  Associação  em  benefício  da

comunidade;  distribuir  alimentos  e  agasalhos;  incentivar  o  plantio  de  árvores

frutíferas; e de hortas comunitárias e o desenvolvimento de programas agropecuários

que incluam a distribuição de sementes; incentivar a agricultura familiar; promover a

cultura e o desporto na comunidade.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.507/2011

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary Club de Araxá, com sede

no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary Club de

Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Bosco

Justificação: A Casa da Amizade do Rotary Club de Araxá, com sede no Município

de  Araxá,  é  uma sociedade de  direito  privado,  de  natureza associativa,  sem fins

lucrativos, beneficente e de assistência social.

Com  trabalho  reconhecido  pela  coletividade  araxaense,  a  instituição  presta

relevante serviço à comunidade, sempre atuando pela promoção humana.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas, e no exercício de suas atividades, ininterruptamente há mais de ano,  a

associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.  Seu patrimônio,  em caso de dissolução da instituição,  será

destinado a entidade congênere.

- 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 2.508/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Capela  Mártir  Filomena  -  Capela

Filomena -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Capela Mártir Filomena

- Capela Filomena -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Bosco
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Justificação: A Associação da Capela Mártir  Filomena -  Capela Filomena -,  com

sede  no  Município  de  Araxá,  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  de  natureza

associativa,  sem  fins  lucrativos,  beneficente  e  voltada  para  a  promoção  humana.

Desenvolve importante trabalho de divulgação da devoção à Mártir  Filomena, cuja

história  está  presente  no  imaginário  popular  através  de  narrativas  sobre  seu

sofrimento e morte e é transmitida como uma “verdade” inquestionável, um dogma

regional, uma “fala” integradora em torno da qual os devotos se agregam.

O estatuto da entidade dispõe sobre a destinação do patrimônio no caso de sua

dissolução e está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas. A organização exerce suas atividades, ininterruptamente, há mais de um

ano,  e  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.

- 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 2.509/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Alvorada, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Bosco

Justificação:  A  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Alvorada,  com  sede  no

Município de Araxá, é uma sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem

fins lucrativos, beneficente e voltada para a assistência social. Desenvolve importante

trabalho de conscientização popular e de defesa do meio ambiente, estimulando os

associados a realizarem coleta seletiva de resíduos sólidos e atuando na área de

direitos do cidadão.

O estatuto da entidade dispõe sobre a destinação do patrimônio no caso de sua



1836
____________________________________________________________________________

dissolução e está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas. A organização exerce suas atividades, ininterruptamente, há mais de um

ano,  e  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.

- 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 2.510/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Comunitária El

Shaddai - Abeces -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional

Comunitária El Shaddai - Abeces -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  A  Associação  Beneficente  Educacional  Comunitária  El  Shaddai  -

Abeces -, fundada em 16/8/2001, é uma entidade sem fins lucrativos, de duração

indeterminada e com sede no Município Coronel Fabriciano. Tem por finalidade, entre

outras, a prestação de serviços de caráter social, cultural e educacional, inclusive a

assistência social a crianças e adolescentes.

- 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 2.511/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim

Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do

Bairro Jardim Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Associação de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim Inconfidência, com

sede em Belo Horizonte,  é entidade civil,  sem fins lucrativos,  sem cunho político-

partidário,  sem  fins  filantrópicos  ou  religiosos.  Tem por  finalidade a  promoção de

atividades  sociais,  educacionais,  culturais  e  desportivas,  o  cultivo  da  mais  ampla

cordialidade entre os associados e as associadas, entre outras.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.512/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de São José do Rio Preto,

com sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de São José

do Rio Preto, com sede no Município de Simonésia.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

José Henrique

Justificação: A Associação dos Amigos de São José do Rio Preto se encontra em

contínuo e regular funcionamento desde março de 1980.

A Associação  tem  por  finalidade  apoiar,  coordenar  e  orientar  toda  e  qualquer

iniciativa que vise à promoção dos pequenos e médios produtores rurais, bem como o

desenvolvimento  técnico,  econômico,  cultural,  educativo,  esportivo,  de  lazer  e

turismo,  a  assistência  à  saúde,  o  amparo  à  infância  e  à  velhice  e  também  a

exploração de serviços de radiodifusão.

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

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 2.513/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia  LMG-776 que liga  o  Município de  Bom

Jesus do Amparo ao Distrito de Ipoema, no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Prefeito  Raymundo  dos  Santos  Motta  o  trecho  da

Rodovia LMG-776,  que liga o Município de Bom Jesus do Amparo  ao Distrito  de

Ipoema, no Município de Itabira.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER - MG - providenciará, com recursos de seu orçamento, a fixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Prefeito Raymundo dos Santos Motta ao trecho da LMG-776 que liga o Município de

Bom Jesus do Amparo ao Distrito de Ipoema, em Itabira, como forma de homenagear

e demonstrar respeito a essa ilustra figura pública da região.

Raymundo dos Santos Motta é filho de José Moreira Teixeira da Motta e Maria

Raimunda do Carmo Motta. Nasceu em Bom Jesus do Amparo, em 4/3/22. Casou-se

com Nadir dos Santos Motta, em Santa Bárbara, em 31/1/42.

Seguindo os passos políticos de seu tio João Motta, que foi Vereador e Prefeito em

Santa Bárbara, e de seu pai, José Moreira Teixeira da Motta, que exerceu mandato

legislativo em Santa Bárbara, Raymundo Motta foi eleito Vereador à primeira Câmara

Municipal, em 3/10/55, tomando posse em 31/1/56, sendo o primeiro Presidente do

Legislativo bom-jesuense.

Percebendo as dificuldades que teria  para ser candidato pelo PSD à Prefeitura,

funda o Partido Republicano - PR -, pelo qual vence as eleições de 3/10/58 e se torna

o segundo Prefeito eleito, tomando posse em 31/1/59.

Nesse primeiro mandato iniciou  a  construção do posto de saúde e inaugurou o

prédio  escolar,  onde  hoje  funciona  a  Escola  Municipal  Coronel  Júlio  Motta.  Em

25/12/59, inaugura a ponte de cimento sobre o Rio São João. Em agosto de 1962,
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entrega à população bom-jesuense a Praça Cardeal Motta, totalmente remodelada,

cuja denominação homenageia o mais ilustre filho dessa terra, que tanto lutou pela

sua emancipação política.

Em 3/12/63, acontece a primeira formatura do Ginásio Coração de Jesus, cujos

fundadores foram Raymundo dos Santos Motta, Padre Pedro Paulo Pessoa, Madre

Maria Marques Ferreira e Irmã Lêda Augusta Vieira de Faria.

Em 1967, elege-se novamente Vereador e Prefeito pela segunda vez, em 3/10/70,

para um mandato de dois anos (1971 - 1972). Nesse mandato, termina a construção

do Posto de Saúde Dona Maria Raimunda do Carmo Motta, cuja inauguração deu-se

em 6/8/72, com a presença do Cardeal Motta, seu primo e amigo.

Em 1976, Raymundo dos Santos Motta é eleito para o seu terceiro mandato (1976 -

1982),  quando inaugura  o novo serviço de  abastecimento de  água,  em 20/10/79.

Inaugura, ainda, a segunda ponte de cimento sobre o Rio São João, com a presença

do Governador Francelino Pereira dos Santos e do Deputado Federal José Santana.

Ainda nessa gestão consegue os recursos para o início das obras de pavimentação

asfáltica ligando Bom Jesus do Amparo à BR-381.

Raymundo Motta presidiu o Amparo Futebol Clube, quando construiu o vestiário do

Estádio Raimundo Dias; presidiu também o Diretório Municipal do Partido da Frente

Liberal - PFL -, até os últimos dias de sua gloriosa existência.

Faleceu em desastre automobilístico no trevo de Barão de Cocais com a BR-381,

em 22/12/2005. Chega ao fim uma vida de amor a sua terra natal e uma brilhante

carreira política, repleta de realização em prol da comunidade, sendo merecedor da

homenagem que se presta com esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.514/2011

Declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Os Bem-Te-Vis, com sede

no Município de Itatiaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Os Bem-Te-
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Vis, com sede no Município de Itatiaia.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Sócio Cultural Os Bem-Te-Vis, com sede no Município de Itatiaia. Trata-se

de  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  desenvolver

programas,  projetos  e  ações socioculturais,  com crianças,  adolescentes,  idosos e

suas respectivas famílias, com vistas a promover a inclusão social, bem como afastar

os indivíduos dos fatores de risco social e pessoal; desenvolver programas, projetos e

ações socioeducativas e de geração de renda, voltadas para famílias vulnerabilizadas

pela pobreza; desenvolver programas, projetos e ações de mobilização da sociedade

voltadas para o combate à pobreza; desenvolver programas, projetos e ações que

ajudem a promover a segurança alimentar e o combate ao desperdício de alimentos;

desenvolver  programas,  projetos e ações que ajudem a promover  a construção e

preservação de patrimônios culturais materiais e imateriais, tombados ou não, com

vistas a resgatar a cultura de um povo.

Como a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e  a  entidade  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.515/2011

Declara de utilidade pública a Instituição Espírita Assistencial Albergue Noturno “A

Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá”, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Instituição  Espírita  Assistencial

Albergue Noturno “A Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá”, com sede no Município
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de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Instituição  Espírita  Assistencial  Albergue  Noturno  “A  Casa  do

Caminho  Inah  Nogueira  de  Sá”  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  de  caráter

filantrópico, com duração por tempo indeterminado.

Tem  por  finalidade  a  promoção  social  dos  desalbergados,  que  não  têm  onde

pernoitar, oferecendo-lhes assistência, amparo e abrigo.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.516/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do Bloco Uskadelo de

Pedralva - Acubup -, com sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do Bloco

Uskadelo de Pedralva - Acubup -, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Cultural Unidos do Bloco Uskadelo de Pedralva - Acubup

-, com sede no Município de Pedralva, é uma associação civil, de direito privado, de

caráter socioeducativo e cultural, com prazo de duração por tempo indeterminado.

Tem como finalidades o resgate do carnaval como produto de cultura; a formação

profissional dentro da arte e da cultura; divulgar e difundir a cultura com um método

dinâmico de aprendizado e conhecimento rítmico e histórico, situando-a em todo o

processo histórico do Brasil, entre outros.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.517/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pacientes  Renais  Crônicos  de

Ituiutaba, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais

Crônicos de Ituiutaba, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Romel Anízio

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Ituiutaba. Trata-se de entidade civil de

direito privado, sem fins lucrativos e de caráter assistencial, na forma de seu estatuto,

e que tem como objetivo principal a atuação direta e indireta visando ao amparo e à

representação de seus associados, atuando principalmente nas áreas de assistência

social e saúde.

A referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sendo sua

diretoria  composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.  Além  disso,  desenvolve  importante  trabalho  de  orientação  e

acompanhamento  do  associado  no  tratamento  dialítico,  por  meio  de  atendimento

psicológico em clínicas, hospitais ou em suas próprias residências.

- 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 2.518/2011

Institui  o  Dia  Estadual  do  Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,

Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Diversão e Lazer.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituído o Dia Estadual  do Turismó logo e dos Trabalhadores em

Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,  Entretenimento,  Diversão  e  Lazer,  a  ser

comemorado anualmente no dia 27 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação:  Este  projeto  tem  como objetivo  a  valorização  de  profissionais  que

trabalham em instituições públicas e privadas, em especial o turismólogo, que é o

profissional  egresso do  curso  superior  de  bacharelado  em  Turismo,  e  os  demais

profissionais  que  trabalham  no  setor  do  turismo  e  congêneres,  como em  hotéis,

pousadas,  motéis,  operadoras  e  agências  de  viagens,  restaurantes,  bares,

churrascarias, boates, danceterias, casas de “shows” e jogos, parques, lanchonetes,

pizzarias, cafés, sorveterias, casas de chá, bufês e similares.

O dia dos trabalhadores do setor de turismo é tradicionalmente comemorado no Dia

do Garçom, mas os demais profissionais do segmento precisam ser prestigiados e

merecem uma data exclusiva para comemorarem o seu dia. Vale ressaltar que é o

setor  turístico  o  que  mais  cresce  no  País,  e  em  Minas  Gerais  não  é  diferente;

portanto, nada mais justo do que essa merecida homenagem.

Indicamos  o  dia  27  de  setembro  para  comemorar  o  dia  desses  importantes

profissionais  do turismo por ser essa a data de comemoração do Dia Mundial  do

Turismo, instituída pela Organização Mundial de Turismo, na qual, infelizmente, por

falta de tradição, poucas atividades comemorativas do setor turístico são realizadas

em nosso país. Sendo assim, esperamos chamar a atenção de toda a sociedade

mineira  para  a  importância  dos  turismólogos  e  dos  demais  profissionais  do  setor

turístico do nosso Estado, os quais exercem papel estratégico nesse importante setor

da nossa economia, razão pela qual merecem toda a nossa consideração e respeito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.519/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo
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ao Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-329

a partir do entroncamento com a BR-116, com extensão de 3.000m (três mil metros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caratinga 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 Caratinga e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe 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, 28 de setembro de 2011.

Adalclever Lopes

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.592/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itajubá pela realização da Semana de

Emancipação Política desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.593/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Deputado Federal Eduardo Barbosa pelo lançamento

do Programa Rede Tecnológica das Apaes MG.

Nº 1.594/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Nárcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência  e

Tecnologia,  pelo  lançamento  do  Programa  Rede  Tecnológica  das  Apaes  MG.  (-

Distribuídos à Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.595/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Educacional Técnico e Artes Profissionais pelos 30

anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.596/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Educação pedido de informações sobre as providências tomadas para

a aplicação da Lei Federal nº 11.645, de 10/3/2008, na rede pública de ensino do

Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.597/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Agência Nacional de Vigilância Sanitária pedido de providências para a realização de

campanha  destinada  a  alertar  a  população  para  o  risco  oferecido  pelos  estúdios

clandestinos de tatuagens. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.598/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências junto à empresa

Planex  para  que  esta  conclua  o  projeto  de  construção  de  trevo  no  Km  73,1  da

Rodovia MG-431, em Itaúna. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  1.599/2011,  do  Deputado  Neider  Moreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Guaracy de Castro Nogueira, ex-Vice-

Prefeito  Municipal  de  Itaúna  e  ex-Reitor  da  Universidade  de  Itaúna,  ocorrido  em

17/9/2011, em Itaúna. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.600/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  inquéritos  policiais  que

investiguem a prática de infanticídio entre os maxacalis  no Estado.  (-  À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.601/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da  Casa Civil  e  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da

República pedido de providências para que seja encaminhada junto à Presidenta da

República a  assinatura  do  decreto  presidencial  confirmando o  reconhecimento  do

território quilombola, declarado pela Portaria do Incra nº 737/2010, nos Municípios de

São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  1.602/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ouvidoria  Educacional  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado  as  notas

taquigráficas da 20ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para a apuração de denúncias de represálias contra profissionais da rede estadual de

ensino por terem manifestado apoio à greve dessa categoria e para a realização de

visita às penitenciárias do Estado a fim de averiguar as condições de trabalho e de
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segurança dos profissionais de educação nas escolas nelas localizadas.

Nº  1.603/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Colegiado de Corregedorias do Sistema de Defesa Social as notas

taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária dessa Comissão; pedido de providências para

a apuração de denúncia de irregularidades na investigação das causas da morte de

Diovani Cardoso Ribeiro, Diretor-Geral do Presídio de Lagoa Santa, convocando-se

para  prestarem esclarecimentos os  responsáveis  pelo  laudo que apontou suicídio

como causa da morte; e documentos entregues por familiares da vítima.

Nº  1.604/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil as notas taquigráficas da 20ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração de denúncias

de irregularidades na Escola Estadual Ordem e Progresso, inclusive na conduta da

Delegada Mariza de Oliveira Costa, Diretora dessa Escola, que teria determinado ao

Inspetor Willian Esquetini que restringisse a entrada do Deputado Paulo Lamac no

estabelecimento.

Nº  1.605/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria do Sistema Prisional do Estado as notas taquigráficas

da 20ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração

de  denúncias  de  irregularidades  na  administração  do  Presídio  de  Sete  Lagoas,

inclusive no que se refere à ausência de Agentes Penitenciários para acompanhar o

trabalho dos profissionais do ensino na escola localizada nesse estabelecimento.

Nº  1.606/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  PMMG e  à  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  50ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para intercessão junto ao

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  e  ao  Delegado-Geral  da Polícia  Civil  do  Rio

Grande  do  Norte  a  fim  de  que  considerem  a  possibilidade  de  suas  instituições

prestarem proteção e assistência à denunciante Renata Patrícia de Carvalho.

Nº  1.607/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Direitos  Humanos da Presidência da  República  as

notas  taquigráficas  da  50ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para inclusão da denunciante Renata Patrícia de Carvalho no Programa
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Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas.

Nº  1.608/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ouvidor de Polícia as notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária

dessa Comissão, em que foram formuladas denúncias de irregularidades na Escola

Estadual Ordem e Progresso,  e pedido de providências para a implementação de

uma Ouvidoria itinerante nessa Escola.

Nº  1.609/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja criada certificação

de origem de pescado.

-  São também encaminhados  à  Mesa requerimentos da  Comissão  de  Assuntos

Municipais, da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Neilando Pimenta e

Fred Costa, Doutor Viana, Neider Moreira e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Segurança Pública, de Assuntos Municipais, de Saúde, de Educação e da Pessoa

com Deficiência e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão – Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

quero cumprimentar os meus colegas, amigos e companheiros de jornada, Diretores

da  Mesa  da  Assembleia  Legislativa,  Deputados  Dinis  Pinheiro  e  José  Henrique,

Deputado João Leite, servidores desta Casa, telespectadores da TV Assembleia.

Sr. Presidente, quero tratar inicialmente de uma questão que envolve diretamente a

Assembleia Legislativa e que não pode ficar ausente da discussão. Há muitos anos, o

Deputado  Hely  Tarqüínio  presidiu  uma  comissão  especial  que  tratou  das  terras

públicas do Estado de Minas Gerais, no início dos anos 90. V. Exa. foi quem conduziu

os trabalhos. Certamente existe um relatório nesta Casa mostrando como as terras

foram distribuídas no passado e a forma com que governos sucessivos trataram da

questão. Hoje estamos diante de uma situação extremamente grave: denúncias de

práticas de apropriação indébita de terras de Minas que deveriam ser destinadas a

posseiros,  trabalhadores  e  trabalhadoras,  famílias  que  viveram  nas  terras  por



1848
____________________________________________________________________________

gerações seguidas.

O  Iter  assumiu  a  missão  nobre  de  regularizar  as  terras  mineiras.  Infelizmente,

práticas de corrupção contaminaram essa missão de tal forma que muitos posseiros

foram expulsos e as terras foram ocupadas por grileiros e transferidas a outrem, a

empresas ou a particulares. Agora estamos vendo a denúncia gravíssima, publicada

no jornal “Hoje em Dia”, de que documentos do Iter estariam sendo queimados para

esconder práticas de corrupção e apropriação dessas terras.

Isso é absolutamente inaceitável. Não venho aqui dizer que essa é uma questão da

Oposição, do PT, do PMDB ou do PCdoB, mas uma questão de Estado, que deve ser

cuidada por nós. Quero chamar a atenção de todos. O Deputado Sávio Souza Cruz

propôs, no mês de maio, a constituição de uma CPI para tratar desse assunto.

Se tivéssemos feito isso lá, talvez não precisássemos viver essa situação agora.

Estou chamando a atenção para isso e peço o apoio da diretoria desta Casa para

cuidarmos, ajudarmos o governo a ajudar o Estado de Minas Gerais a cuidar das

terras  que  pertencem  ao  povo  de  Minas  e  não  a  grileiros,  grupos  de  interesse,

quaisquer que sejam eles, que extrapolem o interesse público.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, tratarei também de uma questão

que  significou  um  avanço,  um  passo  no  Congresso  Nacional,  mas  muito  aquém

daquilo  que  desejamos:  a  regulamentação  da  Emenda  Constitucional  nº  29  pela

Câmara  dos  Deputados.  Não  chegamos  aonde  devíamos.  No  período  em  que o

projeto  de  regulamentação  dessa  emenda  estava  sendo  discutido  na  Câmara,  o

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi à Câmara e demonstrou claramente que,

para o SUS ser garantido como está na Constituição, são necessários, no mínimo,

R$45.000.000.000,00. Depois disso, veio a polêmica de que o governo, para aceitar a

regulamentação,  exige  a  criação  de  uma  nova  fonte  geradora  de  recursos.

Determinados setores da Oposição, sustentados por diversos parlamentares e por

vários partidos, disseram que não é possível criar uma nova fonte.

Com toda clareza e como disse hoje na nossa Comissão de Saúde, quero mostrar a

posição  a  que  nós,  que  defendemos  a  saúde,  que  lutamos  pela  saúde,  somos

favoráveis:  a regulamentação da Emenda Constitucional  nº  29.  E,  mais  que isso,

queremos - e quem pode é o governo federal – que o governo federal dedique todo o
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seu  esforço  para  que,  ao  final  da  regulamentação  dessa  emenda,  tenhamos  os

recursos  necessários.  Se  forem  necessários  R$45.000.000.000,00,  que  tenhamos

R$45.000.000.000,00, e se forem necessários mais recursos para financiar a saúde,

que os tenhamos para garantir o que está na Constituição da República, pois saúde é

direito  de  todos,  é  direito  de  cidadania,  e  o  Estado  brasileiro,  constituído  por

Municípios, Estados e União, deve prover as condições necessárias para assegurar

esse direito. Deixo claro também que a minha posição e a de todos os que lutam pela

saúde é a de garantir os recursos gerados pelo Estado brasileiro em todos os níveis.

Antes  de  tratar  do  outro  tema  de  homenagem  que  quero  fazer  nesta  Casa,

concederei  aparte  ao  meu  caro  colega  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  sempre

preocupado com as questões do Estado, sempre lutando para que Minas cumpra o

papel de bem servir ao povo de nossa Minas Gerais.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Adelmo, agradeço tanto a

concessão da palavra como as referências. Faço coro com V. Exa. em relação ao

episódio  que  culminou  com  a  prisão  do  dirigente  do  Iter-MG  e  a  demissão  do

Secretário  Manoel  Costa,  que  recebeu  a  visita  da  polícia  em  sua  casa,  com

apreensão de arma, e coisas dessa natureza, que poderiam ter sido evitadas se esta

Casa tivesse  liberdade de  cumprir  o  seu papel.  Na  verdade,  este  Poder  vem-se

apequenando e se submetendo ao próprio Executivo, a esse constrangimento.

No  início  deste  ano,  em  abril  ou  maio,  quando  saiu  uma  sentença  tornando

indisponíveis os bens do Secretário Manoel Costa, comecei a colher assinaturas para

abrir uma CPI. Entretanto, V. Exa. sabe tão bem quanto eu que, na Minas de Aécio,

CPI é algo proibido. Durante o governo Aécio, em média tivemos um sexto das CPIs

da vida do regime militar. Aqui não se pode apurar nada. Em Minas pode ocorrer tudo,

menos o escândalo, porque isso não favorece a obsessão presidencial do Senador.

Isso está contribuindo para que haja um prejuízo enorme para Minas Gerais.

Naquele  tempo tentei  colher  as  assinaturas,  mas,  como sempre,  não consegui.

Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão, entrei, ainda em maio, com um requerimento

de pedido de informações que foi aprovado no dia 7 de julho e remetido ao governo,

que não deu resposta alguma. Se tivéssemos cumprido o nosso papel e aberto uma

CPI,  quem  sabe  o  próprio  governo  não  teria  evitado  passar  por  esse
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constrangimento,  com  Secretário  de  Estado  na  Polícia  Federal  e  dirigentes  de

autarquia, assim como mais oito servidores, presos. Tudo isso sem contar o grave

prejuízo ao erário.

Agora,  num desdobramento desse fato, há um incêndio com todos os sinais de

incêndio criminoso e uma literal queima de arquivos que acontece sem que esta Casa

faça qualquer coisa.

Portanto é fundamental que retomemos a ideia da constituição de uma CPI. No

episódio da greve, os próprios Deputados da base viram que nada se constrói com

subserviência e sabujice. Na hora de construir o acordo foi necessário que o governo

retirasse a base da interlocução e ainda fizesse interlocução com os Deputados da

Oposição para se chegar a um acordo, a fim de terminar uma greve de 112 dias na

área da educação.

Repito: a sabujice e a subserviência não levam a nada, mas, sim, ao desprestígio

do poder,  ao  seu apequenamento  e  à sua incapacidade de cumprir  o  seu papel.

Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado. Se essa questão, Deputados e

Deputadas,  não  for  tratada  com  seriedade  nesta  Casa  e  responsabilidade  pelo

governo Anastasia, o próprio Governador sairá marcado na história de Minas Gerais

pela omissão em um grave problema que está sendo exposto perante o povo de

Minas Gerais.  Acredito na seriedade do Governador e no comprometimento desta

Assembleia Legislativa.  Precisamos tratar  disso com muita responsabilidade -  e é

agora -, tomando todas as providências nas comissões e, se preciso, nas comissões

especiais e de inquérito, para apurarmos essa questão.

Na realidade, nestes últimos minutos quero homenagear todos os professores de

Minas  Gerais  e,  de  modo  muito  especial,  os  que  lutaram  por  uma educação de

melhor  qualidade,  por  melhores  salários  e  condições  de  trabalho  e  por  serem

respeitados.

Caros  colegas  Deputados  e  Deputadas,  quero  falar  sobre  a  primeira  lição  que

recebi de um professor, que aliás foi uma lição de vida para mim. Desejo homenagear

quem considero o meu primeiro professor. Há mais de 50 anos, quando eu tinha 5 ou

6 anos, ainda na roça, essa pessoa, pai de nove filhos, nos dizia que, se, ao final da
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sua vida, deixasse a fazenda para ser dividida como herança, assim como o gado e o

seu patrimônio, poderíamos, depois de algum tempo, até perder tudo isso, portanto

queria deixar para nós o que ninguém nos poderia tomar e optou por investir tudo o

que tinha na sua vida em educação. Logo, ofereceu-nos o que ninguém nos pode

tomar: a educação.

Por essa visão extraordinária, portadora de futuro, quero homenagear meu pai, a

minha primeira professora, o primeiro professor da roça e os professores do meu

tempo  de  infância,  de  criança,  de  juventude,  da  faculdade  de  medicina  e  da

universidade em Ribeirão Preto,  que muito  me ensinaram. A luta dos professores

nesses dias foi uma grande e importante lição para Minas Gerais.

Na minha vida há muitas importantes lições guardadas no meu coração, na minha

mente,  mas  levarei  também os  grandes  ensinamentos  desses mestres  de  Minas,

bravos  mestres,  que  lutaram  corajosamente  contra  um  sistema  insensível,  um

governo  muito  insensível,  muito  resistente  à  negociação,  com  argumentos

absolutamente inaceitáveis na pedagogia. Dizer que não negocia com os professores

que estão em greve, como se greve fosse algo extremamente perigoso... Se tivesse

negociado durante os 100 dias, talvez não tivéssemos 100 dias de greve.

Quero homenagear os professores que fizeram greve de fome, quero homenagear

os professores que se acorrentaram aqui, porque eles escolheram certamente o lugar

onde perceberam que há mais sensibilidade. Quero homenagear a Assembleia de

Minas por ter sido o lugar escolhido, onde os professores fizeram o espaço da luta.

Porque foi aqui a mais importante sala de aula da história de Minas, de todas as salas

de  aulas  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Por  isso  também  quero

homenagear o nosso Presidente e todos os Deputados que, com serenidade, com

tranquilidade, com respeito aos professores, receberam-nos aqui e os acolheram. Eis,

pois, a minha homenagem. E que essa lição sirva a todos nós, para compreendermos

que quem faz as transformações neste Brasil não são as pessoas que se omitem,

não são as pessoas que se escondem, mas, sim, as pessoas que lutam. Parabéns,

professores de Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  público  que  acompanha  esta  reunião  da

Assembleia  Legislativa,  quero  falar  sobre  duas  quebras  muito  claras  que  a

Assembleia Legislativa vem acompanhando nesses últimos dias.

A primeira quebra de que tratarei é a do decoro. A Assembleia Legislativa e os

diversos parlamentos têm sido reconhecidos pela maneira educada com que seus

membros se tratam. Isso em todo o mundo. Nos países parlamentaristas, que são

muitos  e  estão  inseridos  no  Primeiro  Mundo,  os  parlamentares  são  todos  muito

educados. Ao se referirem aos outros, o fazem com muita educação, têm respeito

muito grande pelos servidores do parlamento. Por isso quero tratar dessa primeira

quebra: a quebra desse decoro, a quebra dessa relação dentro do parlamento. O

Parlamento de Minas Gerais, nesses últimos dias, foi  palco de várias quebras, de

algumas  situações  difíceis,  e  não  sei  se  será  possível  voltar  a  termos  a  mesma

relação depois do que vimos aqui.

A começar de hoje. O Deputado Sávio Souza Cruz citou o colega de governo dele,

Manoel Costa -  colega de governo dele e do Deputado Adelmo Carneiro Leão no

governo do PMDB e do PT. Ele tratou um Presidente de partido, do PDT, e colega

dele  de  governo  de  tal  maneira  que  não  quero  nem  citar,  porque  é  muito  triste

vermos, no Parlamento, a relação ficar deteriorada de tal maneira.

Depois,  houve o episódio  do  Deputado Rogério  Correia,  indo para  cima de um

Policial  Legislativo.  Estou aqui  desde 1995,  e a Polícia  Legislativa  da Assembleia

Legislativa é exemplo. Trata-se de uma polícia desarmada, são nossos companheiros

que  mantêm  a  segurança  o  tempo  todo  para  nós,  que  fecham  e  abrem

permanentemente os nossos gabinetes. Nós temos a maior confiança neles. Andam

desarmados. Eu não me lembro de um ato violento de um Policial Legislativo nesta

Casa. E um deles foi  tratado de tal forma.  E aí  está a reação dos servidores da

Assembleia Legislativa, que foram, sem dúvida nenhuma, solidários com tal Policial

Legislativo, que foi tratado de uma maneira que ninguém merece, muito menos a

nossa polícia. Quero me solidarizar com a Polícia Legislativa, que é um exemplo, é

um orgulho para nós e foi atacada. Fica aqui a nossa solidariedade.

Depois  houve  também  o  tratamento  ao  nosso  Presidente.  Ele  foi  tratado  com
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palavrões e com ameaças de agressão.  Ora, que relação é essa? Isso é relação

parlamentar? Temos de marcar esse momento. Não vamos colocar por cima disso

panos quentes e esconder o que aconteceu na Assembleia Legislativa. A relação foi

quebrada nesta Casa e tem sido quebrada permanentemente. Não nos calaremos.

Não adianta tentarem ensinar errado. Vem aqui o nosso professor de monarquia, o

imperialista, o Deputado Sávio Souza Cruz, dizer que é sabujice essa relação.

Deputado Sávio Souza Cruz, o meu partido está no governo e o defendo. V. Exa.

conseguiu instaurar 13 CPIs contra o meu partido - o meu Líder era o Deputado Hely

Tarqüínio - e não aconteceu absolutamente nada. Isso ocorreu no governo do PMDB

e do PT, do qual V. Exa. e o Deputado Rogério Correia foram Líderes, e o Deputado

Adelmo Carneiro Leão foi Secretário. O governo de vocês conseguiu estabelecer um

piso de R$120,00 para os professores e de R$900,00 para os soldados. Foi isso que

o seu governo conseguiu fazer. Essa é a verdade histórica que está nos anais da

Assembleia  Legislativa,  como  estará  também  o  que  V.  Exa.  falou  do  Secretário

Manoel Costa, Presidente do PDT, seu colega no governo PMDB-PT.

Tenho muitas coisas a falar, mas, com muito prazer, devo conceder aparte ao Líder

Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,  estamos

acompanhando com atenção o pronunciamento de V. Exa., que demonstrou que o

decoro foi quebrado nesta Casa. Na verdade, Deputado João Leite, a greve acabou,

mas suas sequelas ficaram marcadas indelevelmente nesta Casa. V. Exa. apontou

algumas das sequelas da greve, mas e a invasão deste Plenário? Ação jamais vista

na história deste Plenário. Cometeram o crime de invasão de domicílio e outro de

falsa identidade. Sabemos que a grande maioria que estava aqui e a maioria dos que

estavam nos vaiando não eram professores. Até porque, Deputado João Leite,  V.

Exa. sabe que as nossas professoras não nos ensinaram a vaiar as autoridades no

momento em que têm a liberdade de se expressarem, e essa é a nossa obrigação.

Se ela discorda, repete Voltaire quando diz que não concorda um minuto sequer com

o que se fala, mas defende até o último minuto o direito de dizer. Isso nos ensinou

Voltaire e as nossas professoras também. Mas o que foi visto no correr da greve foi

uma plateia manipulada, aconselhada, trazida aqui para aplaudir os Deputados da
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Oposição e vaiar sistematicamente os Deputados da base do governo.

Deputado João Leite, como disse muito bem o nosso grande líder, ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso, quem está na vida pública, na vida política ora está na

planície, ora está no planalto. Claro que ele não se referia ao Planalto em Brasília,

referia-se ao planalto geográfico. Acontece, Deputado João Leite, que a dimensão da

nossa conduta, daqueles Deputados que trabalham com a consciência e honradez

não é medida pela vaia nem pelo aplauso de meia dúzia de pessoas; a dimensão da

nossa conduta é medida pela nossa consciência. Ainda farei um posicionamento a

respeito do assunto, mas queria aproveitar a oportunidade para aplaudir as palavras

de V. Exa. e assinalar a minha indignação com muitas coisas que ocorrem neste

Plenário.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Líder Mourão.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Obrigado, Deputado João Leite.

Colegas Deputados, Presidente, também quero me solidarizar com o companheiro

João Leite e com o Deputado Mourão.

Como dirigente sindical e trabalhador, não posso ser contra as manifestações nem

contra  as  greves,  que  são  direitos  democráticos  constantes  da  Constituição.  No

entanto  é  preciso  conter  os  excessos  que  ocorreram  em  função  de  interesses

políticos.  Não  se  pode  impedir  um  parlamentar  de  trabalhar.  Estive  aqui  quando

fomos  barrados,  conversei  com os  grevistas  e,  conforme  disse  o  Líder  Bonifácio

Mourão, na sua grande maioria eles não são professores nem oriundos da classe da

educação deste país. Muito me assusta quando o grande Líder do PDT nacional,

Cristovam Buarque, estabelece essa lei que não beneficia o professor que recebe tão

pouco, e a sua função nacional. Sequer eles são citados em seus debates, dizem

apenas que foi  o  Lula quem sancionou a lei.  Isso nos preocupa muito. O decoro

parlamentar  não pode perder  o  seu significado  maior.  Realmente  me senti  como

dirigente sindical.

No entanto gostaria de cumprimentar a grandeza do Deputado desta Casa, pois

outras atitudes ele poderia ter tomado contra os trabalhadores, não trabalhadores ou

contratados. Teve a paciência, a grandeza e a sabedoria de negociar ao extremo.

Ainda não se resolveu o impasse, mas parcialmente foi resolvido, graças à presença
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e iniciativa do Presidente  Dinis  Pinheiro,  e  não simplesmente de outras  pessoas.

Também ressalto a grandeza do Governador Anastasia. Nesse período eu o procurei,

e ele se dispôs a negociar a qualquer instante, desde que houvesse respeito das

partes. Certamente, por meio do equilíbrio, buscaremos o melhor caminho. Já fiz 500,

600 greves na minha vida, mas sempre respeitando os empresários para chegar ao

entendimento e abrir a negociação, o que não foi presenciado nesses últimos dias

aqui na Assembleia.

Foi citado aqui o Secretário Manoel Costa. Sou novo na política, mas gostaria de

dizer  que o Manoel  foi  colega de vários  parlamentares que aqui  estão,  mas está

sendo  achincalhado,  como  eu  e  tantos  homens  públicos,  sem  que  se  aponte  a

verdade. Não é admissível que um homem que serviu ao governo do Itamar e do

Tancredo,  que  serviu  a  todos  os  governos  de  Minas  Gerais  possa  ser  aqui

achincalhado por quem quer que seja sem que se tenha uma prova concreta. Isso

não é justo, até que se prove que o antigo Deputado, o Secretário Manoel Costa,

esteja envolvido nessa trama, com a qual não concordamos. Não concordamos com

que se queimem documentos, mas também que não comecem a tentar prejudicar a

vida de um homem que, durante mais de 25 anos, está na vida pública, tem a vida

limpa e merece ser respeitado até que a verdade possa ser esclarecida.

Outro assunto importante é que, na última sexta-feira, tivemos um congresso em

Minas Gerais da UGT - não é mesmo, Deputado João Leite? - para organizar  os

trabalhadores  mineiros.  Veio  aqui  o  grande  Presidente  Ricardo  Patah  e,  nessa

oportunidade,  o  Ademir  Camilo,  Deputado  Federal  do  PDT,  tomou  posse  como

Presidente da entidade. Trata-se de mais um instrumento político no movimento dos

trabalhadores,  a  fim  de  organizá-los  para  avançar  na  luta,  e  não  simplesmente

avacalhar a luta deles.

Portanto,  mais  uma vez,  cumprimento a  Mesa,  bem como o  companheiro  João

Leite, pela brilhante exposição e preocupação com o momento que vivemos. Cada

coisa no devido lugar. Lutaremos, pois o salário da professora é uma injustiça social

no  Brasil.  Essa  questão  precisa  ser  resolvida  e  debatida  por  todos  nós  a  todo

instante. Porém não se pode usar o problema do salário baixo da professora para

avacalhar a vida de todos os mineiros. Muito obrigado. Boa tarde.
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O Deputado João Leite - Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Leite.

Serei rápido. Gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento e também, de público, o

Deputado Dinis Pinheiro,  Presidente desta Casa,  que demonstrou muita paciência

nesse  processo.  Afinal,  o  clima esteve  tão  tenso nesta  Casa que alguns  amigos

Prefeitos me perguntaram se poderiam disponibilizar uma parte de sua emenda para

comprarmos um tatame para este Plenário, a fim de praticarmos a antiga arte milenar

do caratê.

Portanto parabenizo o Presidente pela paciência e também o caro Deputado João

Leite por essa exposição.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado João Leite, também gostaria de

parabenizá-lo  pela  fala  nos  encaminhamentos  que  V.  Exa.  faz.  Realmente  fiquei

perplexo com o que aconteceu.

Como foi  dito,  nem na ditadura aconteceu o  ocorrido na Assembleia Legislativa

nesta semana. Quero fazer menção ao ataque à Polícia Legislativa, a um servidor

que, no pleno exercício do seu trabalho, foi agredido. Quero repudiar essa atitude do

nosso colega.  Não concordo,  de  maneira  alguma, com o  jeito  como lhe  dirigiu  a

palavra.  Naquele momento estava havendo um diálogo,  e vimos nas redes que o

professor  foi  impedido  de  entrar,  que foram  atacados.  Não  houve nada disso.  O

Secretário-Geral da Mesa deu uma explicação, e aconteceu aquilo.

Infelizmente,  o  Deputado  que  me  antecedeu  fez  uma  relação  e  alguns

esclarecimentos, mas vimos algumas pessoas, que não tinham nada a ver com os

professores, agitando, tumultuando e indo para o que desse e viesse. Houve, sim,

aquele momento de ânimos acirrados de alguns Deputados e manifestantes, mas a

Assembleia  Legislativa  tem-se  colocado  como  intermediadora  desde  o  princípio.

Vimos,  nas  galerias,  na  frente  da  Assembleia,  nas  comissões,  os  professores

xingando os Deputados, usando tudo quanto é nome, e não vale a pena repetir os

palavrões  que  nos  foram  dirigidos.  No  entanto,  os  Deputados  estavam  sendo

intermediadores, aliás participei de algumas reuniões em que havia Deputados da

Situação e da Oposição e representantes do Sindicato, e o que estava sendo falado

era completamente diferente. Parece que estavam querendo procurar alguma coisa
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para servir de exemplo ou para atacar.

Portanto, a democracia foi quebrada nesses dias, e o diálogo é fundamental para

chegarmos a um acordo. O Presidente e a Mesa desta Assembleia nunca se negaram

a conversar e intermediar. O que aconteceu ontem no final da greve foi proposto pelo

governo há três meses. Ficamos 90 dias sem aulas, e o ano praticamente acabou

para os meninos e seus pais. Lamento muito essa situação.

Alguns “blogs”, “e-mails” e o Facebook já têm a relação dos Deputados que votaram

contra  o  projeto,  sendo  que  este  nem  chegou  ao  Plenário.  É  um  absurdo,  uma

mentira. Quero deixar o seguinte registro: estamos torcendo para que os professores

consigam o que almejam e vamos ajudá-los no que for possível, sem demagogia e

sem atacar ninguém. Obrigado.

O Deputado João Leite - Serei breve. Gostaria de falar de duas quebras, mas só

tratei da quebra do decoro. Queria tratar também da quebra do pacto federativo. Os

números do governo federal nos remetem a algo de que o Deputado Sávio Souza

Cruz gosta muito, o tempo do Império, em que tínhamos tudo centralizado. O Brasil

se tornou República porque tudo estava nas mãos do Imperador. O Deputado Sávio

Souza Cruz tem saudades desse tempo, e agora o governo federal patrocina essa

centralização.

Por  fim,  queria  falar  da  minha  preocupação  com  a  banalização  da  palavra,  o

desrespeito que temos visto. Não sei se os que usam essas palavras duras pensam

que temos medo deles, pois só falam aos gritos e aos palavrões.

Só vou repetir uma frase que já falei: se grito valesse, porco não morreria. No grito,

ninguém vai levar aqui. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que

nos assiste em casa,  boa tarde.  Na mesma direção,  gostaria  de falar  sobre esse

assunto, Sr. Presidente, e dizer que, na minha opinião, esta Casa foi uma grande sala

de aula, um espaço sagrado e o único que os trabalhadores da educação tiveram

para fazer as suas reivindicações, para se expressarem e se manifestarem. Sabemos

que a luta dos educadores refere-se à implementação do piso salarial nacional da
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educação. Quando fui Deputado Federal, como membro da Comissão de Educação

da Câmara Federal, participei de todas as discussões para saldar uma imensa dívida

que o Brasil tem com a educação. Sempre disse e repito, tivemos no Brasil 300 anos

de escravidão, 2 ditaduras e apenas 23 anos de Constituição cidadã, e a dívida social

é gigantesca. Falo isso, porque a nossa luta, muito acima e além das disputas de

governo, é para implementar uma política de Estado para a educação, para saldar

gradativamente essa imensa dívida com os nossos professores e professoras, todas

as categorias e as carreiras da educação. Então democraticamente os professores

ocuparam este Plenário e as comissões. Essa foi a última medida do Sindicato dos

Trabalhadores da Educação - Sind-UTE, o qual quero homenagear, assim como toda

a sua diretoria. A greve não agrada ninguém. Todo mundo aguardava ansiosamente o

fim da greve, tanto nós, Deputados, como também professores, trabalhadores e a

sociedade em geral. É claro que ela traz prejuízos. Mas essa foi a última medida, foi o

único recurso para que os trabalhadores pudessem chamar a atenção para a situação

limite que estão enfrentando. Minas Gerais paga, sim, o pior salário do Brasil. Hoje o

vencimento base, para início de carreira é de R$369,00. Como um trabalhador vai

sobreviver com isso, oferecer dignidade a sua família? Como um país, que está em

pleno desenvolvimento, que almeja ser a quinta economia do mundo, educa e trata

dessa maneira os seus alunos, os seus professores e as suas professoras? Por isso,

esse foi o último recurso. Foi importante, sim, a presença dos trabalhadores nesta

Casa. Ontem, com 112 dias de greve, ela foi  suspensa depois de um acordo.  Eu

participei de diversas reuniões. Ontem, durante todo o dia, estivemos acompanhando

esse  processo  de  negociação  e,  mediante  acordo,  a  greve  foi  suspensa.  Repito

suspensa, porque ela não foi encerrada. Permanecemos em estado de greve.

Em virtude do acordo, foi suspenso também o projeto que tramitava nesta Casa,

que, na verdade, significa o fim da carreira do magistério, porque nivela por baixo. Ele

quer pagar R$712,00 para o professor especialista, o mestre, o doutor, para quem

está  no  início  de  carreira  e  para  quem  tem  20  anos  de  dedicação  à  educação.

Portanto  esse  projeto  é  um  verdadeiro  absurdo  e  deve  realmente  ser  suspenso.

Agora a comissão tem a responsabilidade, vamos acompanhar, de propor melhorias,

até mesmo o reposicionamento do piso na carreira.
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Além da criação da comissão e da suspensão do projeto, há uma outra questão.

Tata-se da suspensão também de todas as penalidades em virtude da greve. Isso

será  remetido  à  comissão,  para  que  os  trabalhadores  da  educação  não  sofram

nenhum prejuízo na sua vida funcional. Da mesma forma, com a suspensão da greve,

foi impedida a demissão de 248 servidores - havia um ato administrativo do governo

do Estado pronto para demitir os servidores.

Como todos sabem, o piso salarial nacional foi sancionado em 2008. Daí toda a

revolta dos professores, que se justifica, porque demos, na lei do piso, três anos para

os  Estados  se  prepararem  a  fim  de  implementá-lo.  Infelizmente,  Minas  não  se

preparou, assim como outros Estados também não o fizeram. Portanto, provamos

que a disputa e a greve não são políticas, porque todos os Governadores de todos os

Estados estão sendo cobrados para implementar a lei do piso. Isso independe da

correlação  política,  partidária  e  ideológica,  porque  é  uma lei  federal,  votada pela

Câmara Federal  e  pelo  Senado da República,  sancionada pelo Presidente Lula e

julgada totalmente constitucional pelo STF, a mais alta corte do Judiciário do País.

Por  isso  a  expectativa  dos  trabalhadores  da  educação  era  de  que  a  lei  fosse

cumprida. Foi isso que gerou tanta revolta e indignação, que se justificam, porque,

uma situação dessa, com salário de fome e miséria e com as condições de trabalho a

que  estão  submetidos  nossos  trabalhadores  da  educação,  realmente  era

insustentável.

Professores  sem  nenhuma  formação  estão  sendo  contratados  e  há  falta  de

professores de diversas áreas. Como disse aqui,  se realmente não tratarmos isso

com  muita  seriedade,  viveremos  um  verdadeiro  apagão  escolar.  Se  não  houver

incentivo na carreira, ninguém mais quererá ser professor, ninguém quererá trabalhar

no sistema de educação. Aí, sim, o prejuízo será muito grande, e ele não ficará para

esse governo, mas para o Estado. É uma questão de futuro. Por isso a questão é

séria, por isso a questão não é política.

Acompanhamos  todo  o  processo,  fomos  solidários.  Tivemos  aqui  dois

companheiros – uma professora e um professor – em greve de fome. Foi todo um

processo democrático e legítimo. Uma coisa que nos espantou muito foi a tamanha

indiferença do governo, uma indiferença de assustar. E também uma certa indiferença
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de vários segmentos da sociedade em geral, em função da falta de apoio da grande

mídia para com o movimento. Alguns meios de comunicação, em menor ou maior

grau,  falaram  da greve,  mostraram  a  verdadeira  realidade  que enfrentam  nossos

professoras  e  professores.  Outros  omitiram  totalmente  a  realidade  e  os

acontecimentos em Minas e outros, ainda, mostraram parcialmente. Mas muita gente

não tinha sequer o conhecimento de que no Estado os professores estavam de greve

há 112 dias. Tudo isso porque houve um sentimento de indiferença muito grande para

com a educação.

Está em jogo a vida de milhares de mulheres e homens. É uma questão muito séria,

que perpassa a simples disputa política e eleitoral. Se o governo do Estado fosse de

outro partido, vocês acreditam que o movimento não faria greve, não reivindicaria a

implementação do piso salarial? Isso independe da posição política. Estamos aqui

para  defender  a  qualidade  da  educação,  e  isso  se  faz,  sim,  com  bons  prédios,

escolas  bem-arrumadas,  boa  metodologia  pedagógica,  mas,  acima  de  tudo,  com

investimento no ser humano, nos servidores. Quase não se fala nisso.

Estamos lutando para melhorar as condições de trabalho e de vida dos servidores

em  educação  e  de  todos  os  servidores  do  Estado.  Por  isso,  todo  esse  tempo,

acompanhamos esse processo. Foi importante, sim, a participação nesta Casa, que

foi o último, o único lugar em que eles puderam se expressar e se manifestar, devido

à censura estabelecida em Minas. Por isso nosso movimento se chama Minas sem

Censura.

De fato, é, porque foi aqui que desembocou, foi aqui que eles tiveram condições

para chamar a atenção, para fazer as reivindicações e para mostrar a realidade do

movimento.

Concedo aparte  ao  Deputado Rogério Correia,  Líder  que participou de maneira

efetiva de todo esse processo.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Elismar  Prado,  V.  Exa.

apresenta muito bem um resumo das negociações decorrentes desses 112 dias de

greve. O sentimento que tenho, e acho que deveria ser o sentimento desta Casa, é

de alívio por ter terminado um ciclo de 112 dias de greve, bem como um processo de

negociação.  É  claro  que  se  deve  fazer  uma avaliação  de  muitos  problemas  que
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ocorreram, mas o importante é que conseguimos pôr fim ao processo de 112 dias de

greve. Ainda deverão ser feitas várias análises, mas conseguimos a negociação. O

sentimento que temos hoje é de alívio.

Fico, às vezes, sem entender o sentimento de rancor que alguns expressam em

relação ao término do procedimento.  Creio  que essa foi  uma vitória  do  processo

legislativo, porque só foi possível resolver a questão depois que o projeto de lei veio

para  cá  e  as  pessoas  puderam  se  manifestar,  até  mesmo  com  a  ocupação  do

Plenário e das galerias. Apesar de todos os embates travados, foi no Parlamento que

se  tornou  possível  encontrarmos  a  saída.  O  nosso  clima  deveria  ser  de

comemoração, já que houve um acordo e uma saída. No entanto, ainda percebemos

um clima de rancor e de insatisfação. Creio que alguns Deputados deveriam abrir

mais seus corações. Sinceramente, depois de todo esse período, sinto-me aliviado

com o término de uma greve que durou 112 dias.

Presidente Dinis Pinheiro, queria parabenizá-lo por não ter tomado a atitude - sei

que  alguns  queriam  isso  -  de  retirar,  na  marra,  os  professores  e  solicitar  a

interferência da polícia. Penso que isso não engrandeceria o nosso Parlamento. Muito

melhor  fez o  Deputado Alencar,  que pertence à base do governo,  pois  veio  aqui

conversar  e  perceber  o sentimento  dessas pessoas.  Assim  fizeram tantos  outros,

como o Deputado Luiz Humberto, que trabalhou, mesmo sendo da base do governo,

para  encontrar  uma  saída,  e  não  um  confronto.  Hoje  aqueles  que  queriam  um

confronto foram derrotados. Talvez por isso eles estejam tão rancorosos.

Parabenizo  aqueles  que  trabalharam  na  busca  de  um  consenso,

independentemente do posicionamento político-partidário, que nos ajudaram muito, a

exemplo de V.  Exa.,  Deputado Elismar,  a exemplo dos Deputados Adelmo, Carlin

Moura, Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio, Dinis Pinheiro, Durval Ângelo e Alencar da

Silveira Jr. Mencionei os que vi por aqui, mas foram muitos os que trabalharam em

prol  de  um  acordo,  independentemente  de  concordarem  ou  não  com  todo  o

procedimento.  O  que  não  podia  acontecer  era  uma  professora  continuar  nesse

movimento e depois sair dele recebendo esse piso salarial e sem o reconhecimento

da carreira pelo governo. Então, Deputado Luiz Carlos, nós, sindicalistas, podemos

até não concordar com alguns métodos, mas a essência foi  a justa reivindicação.
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Como  dizia  Bertolt  Brecht:  “Do  rio  que  tudo  arrasta  se  diz  que  é  violento.  Mas

ninguém diz violentas as margens que o comprimem”.

Desculpem-me, Deputados, realmente não poderíamos ser  coniventes com algo

que fez, de fato, os professores se mobilizarem, porque ali havia um problema real.

Esse problema ainda persiste, mas a negociação de ontem, longe do que disse o

Deputado Célio Moreira, não foi a mesma que ocorreu há muito tempo. O Deputado

Danilo de Castro e o Governador também se moveram. Também não foi igual ao que

aconteceu em julho, quando não havia R$712,00 no projeto de lei, e não havia como

se mover na carreira. Foi um grande avanço, em razão do qual a base do governo

deveria se exaltar  ao invés de torcer  para dar errado.  Nunca vi  base do governo

torcer para as coisas darem errado. Gostaria de parabenizar os que trabalharam pelo

diálogo, e não pelo confronto. Muito obrigado.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Deputado Rogério  Correia.  Realmente,

nesse processo que envolveu o movimento de greve da educação, este Parlamento

teve  um  papel  importante,  sim,  porque  é  o  Poder  mais  democrático  e  mais

transparente.  Foi  aqui  que os  professores  encontraram as  condições  necessárias

para realizar suas indicações e para chamar a atenção da sociedade, da imprensa,

das lideranças e do governo. Este, no começo, desprezou totalmente a lei federal do

piso. Ele simplesmente não a reconhecia, mas, durante esse processo de tensão e de

negociação, passou a reconhecê-la. Tanto é que conseguimos suspender o projeto,

que tramita nesta Casa, o qual simplesmente colocaria fim na carreira do magistério.

Temos agora a possibilidade de apresentar emendas, melhorias e propostas para que

seja possível aperfeiçoar esse projeto.

O  governo,  no  início,  mostrou  total  insensibilidade,  indiferença  e  falta  de

reconhecimento à luta dos professores. Agora conseguimos pelo menos iniciar um

novo processo. A Comissão, que tem um papel muito importante, inicia seus trabalhos

nesta quinta-feira com o objetivo de apresentar uma proposta razoável, de modo que

seja possível oferecer o mínimo de dignidade aos professores, o mínimo mesmo. O

piso de R$1.187,00 é muito pouco diante daquilo que o Estado deve aos professores,

aos educadores, principalmente em Minas.

Como eu disse, este é o Estado que paga o pior salário, quando deveríamos dar o
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exemplo. Minas deveria refazer suas contas e tratar com respeito seu professor, sua

professora, o trabalhador em educação para que este Estado seja realmente grande.

Para  que  Minas  se  desenvolva,  precisamos  investir  no  ser  humano.  Todavia,

infelizmente, o único meio que os trabalhadores tiveram para chamar a atenção e

para abrir o processo de negociação, porque eles sequer recebiam os profissionais

da educação – não foram recebidos nenhuma vez pelo governo –, foram os 112 dias

de greve, um imenso prejuízo.

Esperamos, a partir da discussão desse projeto, obter avanços para melhorar as

condições  de  vida  dos  trabalhadores  da  educação.  Acompanharemos  todo  o

processo.  A greve  foi  suspensa,  mas  o  estado  de  greve  permanece.  Esperamos

realmente que o governo seja mais  ágil,  mais  célere quando tratar  da  educação,

buscando resolver mais rapidamente as questões para não prejudicar a sociedade.

Não podemos lançar as responsabilidades sobre os ombros das professoras e dos

professores, sobre o lado mais fraco nessa relação de poder. Eles, que enfrentaram

um poderio gigantesco, o governo, não podem ser responsabilizados. Responsável é

o governo, independentemente do partido. O governo não tem de considerar quem

votou nele ou não. Ele precisa cuidar da sociedade. Isso é política pública, e política

pública de Estado, não de governo. É assim que ele precisa tratar a educação. Há

uma grande máxima, um grande jargão que diz que a educação é a mola mestra que

mudará  a  sociedade.  Queremos  ver  isso  na  prática.  Por  essa  razão,

acompanharemos o desenrolar dessa história.

Parabenizo  o  sindicato,  os  Diretores,  o  movimento  social,  os  Deputados  e  o

Presidente desta Casa pelo equilíbrio e por ter transformado este Parlamento em um

espaço democrático e transparente no qual os educadores puderam se manifestar e

expressar livremente sua opinião, o que resultou em algumas conquistas e avanços

para  a  suspensão  da  greve  e  para  a  construção  desse  acordo,  que  esperamos

culmine em avanços e melhorias para a carreira do nosso professor. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, senhores Deputados, telespectadores,

minhas senhoras e meus senhores, o primeiro assunto que me traz a este Plenário
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são duas moções aprovadas na manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos.

Estávamos reunidos em função de um grave problema que tivemos no dia do Grito

dos  Excluídos,  em  Ribeirão  das  Neves,  dos  manifestantes  com  um  policial.  O

requerimento foi do Deputado Celinho do Sinttrocel. Tivemos um excelente debate,

uma excelente discussão.

Gostaria de destacar as duas moções.

A primeira, Sr. Presidente, aprovada pela Comissão e em nome da Comissão e da

Assembleia, foi  a  moção de apoio à Ministra do STJ e Corregedora do Conselho

Nacional de Justiça – CNJ -, Eliana Calmon, pelos excepcionais trabalhos que essa

jurista vem prestando ao País e à sociedade na fiscalização de irregularidades na

magistratura brasileira e pela coragem de enfrentar o corporativismo de entidades de

classe e de magistrados brasileiros. Essa Ministra, conhecida por sua postura firme,

declarou ontem que há na magistratura bandidos que se escondem atrás da toga. A

reação corporativa foi absurda. O Presidente do CNJ e do Supremo, parecendo que

não tinha entendido  o que a  Ministra  falou,  reagiu  vigorosamente.  Conseguiu um

manifesto repudiando as afirmações da Ministra assinado por 13 Conselheiros - um

estava viajando, e ela, evidentemente, não assinou. O Presidente da AMB declarou

que na magistratura brasileira não há bandido, não há criminoso, que pode haver Juiz

que se desvie de suas funções.

Imaginem,  Srs.  Deputados,  advogados  aqui  presentes,  se  os  presos  ou  os

criminosos  condenados  nos  tribunais  superiores  deste  Brasil,  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, falassem que não eram criminosos, que tiveram desvio de função. Isso

é  um  absurdo.  E  a  Ministra  mostrou  dados  recentes  de  afastamento  de  Juízes,

Ministros, Desembargadores. Toda essa celeuma é para instituir um projeto que reduz

o poder do CNJ.

Na realidade,  todos sabemos a  impunidade que existe  nas  corregedorias.  Para

terem uma ideia, de 10 ou 12 Juízes e Desembargadores que a Comissão de Direitos

Humanos denunciou nos últimos 10, 12 anos, só um foi afastado pelo Tribunal de

Justiça. Todos os outros, se aconteceu o afastamento, foi pelo CNJ.

É interessante porque, enquanto isso, estamos vendo Juízes sérios sendo mortos,

como no Rio de Janeiro. Ou agora, em Esmeraldas, o caso do Juiz Juscelino, que
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vem fazendo um excepcional trabalho, corrigindo erros de uma Juíza afastada. Esta

semana  seu  relatório  mostrará  coisas  absurdas  ocorridas  na  Comarca  de

Esmeraldas, e não lhe dão segurança de vida - ele corre risco de ser morto - e não

pagam diárias nem despesas com alimentação de seus funcionários. Ele não recebe

apoio  nenhum  do  Tribunal.  Ele  já  afastou  da  Comarca  de  Esmeraldas  Oficiais,

descobriu 1.000 processos que sumiram e, pasmem os senhores, 2 mil  homicidas

soltos, porque há 12 anos não se faz um júri popular nessa Comarca. Doze anos, e

os homicidas estão soltos. Então vemos que é uma situação absurda.

Mais  grave  do  que  qualquer  irregularidade  apontada  pela  Ministra  é  a  reação

corporativa  de  proteção.  Então,  em  nome desta  Casa,  estou-me manifestando  à

Ministra Eliana Calmon. De manhã falei que em todas instituições há pessoas que

acabam não honrando os princípios da instituição, em todos os Poderes, mas dizer

que no Judiciário não há ninguém que seja criminoso ou bandido... Há um mês um

Desembargador  de  Minas  foi  preso  e  uma  Juíza  foi  afastada.  Foi  aquela  velha

questão, desde o ano passado, da venda de “habeas corpus”.

Eu disse que, na segunda-feira, vou denunciar um Juiz de Belo Horizonte, com

provas de vendas de “habeas corpus” para traficantes. Farei essa denúncia segunda-

feira, nesta Casa, numa entrevista coletiva. São pequenos traficantes? O menor deles

todos, de quem recebeu propina para soltá-lo, foi o Roni de Oliveira. Os testemunhos

que  estamos  colhendo  do  caso  desse  Juiz  são  de  Juízes  colegas  dele,

envergonhados, de dois Oficiais de Justiça da Vara, e de familiares de pessoas que

receberam propostas de propina. Então, temos de manifestar sim, Presidente, uma

opinião de apoio.

A outra moção que aprovamos na reunião de hoje, convocada a requerimento do

Deputado Celinho do Sinttrocel, é uma moção de repúdio ao Vereador Quito Formiga,

da  Câmara  Municipal  de  São  Paulo.  Deputado  João  Leite,  esse  Vereador  está

propondo uma reunião na Câmara Municipal de São Paulo para homenagear Davi

dos  Santos  Araújo,  o  famoso  Capitão  Lisboa,  da  Operação  Oban,  pública  e

comprovadamente responsável direto por crimes de assassinato e tortura de presos

políticos durante o regime militar. Esse Capitão Lisboa é da tortura da Amelinha Teles.

Todos se  lembram da forma cínica  como ele se pronunciou na  Câmara,  quando,
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numa CPI, foi pedida uma acareação entre ele e a torturada, e a senhora torturada,

como vários, o identificaram como Capitão Lisboa. Sabe o que ele disse, dirigindo-se

a essa senhora,  Amelinha Teles? “Não te  torturei  porque nunca torturei  mulheres

feias”.  Essa foi  a  resposta  dele,  confessando publicamente o  crime.  É por  esses

motivos que lutamos pela Comissão da Verdade e Justiça. É por esses motivos que

achamos que essa página triste não pode continuar na história do Brasil.

Fizemos aqui,  durante dois dias, o fórum “A Sala escura da tortura”,  que vocês

todos acompanharam. A exposição está aqui  no “hall”  até o dia 26.  Pedimos aos

Deputados que fossem lá conhecê-la. Vimos o protesto por essa homenagem que

será  prestada  na  Câmara  Municipal  de  São  Paulo  ao  Capitão  Lisboa,  a  esse

conhecido torturador.

Trago, de alguma forma, Sr. Presidente, um pouco do que é o trabalho da Comissão

de Direitos Humanos, do que fazemos para edificar esse Poder, do que fazemos para

dar  legitimidade  à  representação  popular,  estabelecendo  com  a  sociedade  uma

interlocução permanente, que é a legitimidade maior e única da democracia. O voto

popular é uma estratégia, mas a legitimidade é obtida na interlocução.

Para elogiar  essa interlocução,  quero exaltar  esta Casa.  Isso porque,  diante da

insensibilidade do Governador, a Situação, a Oposição e a Mesa Diretora souberam

buscar um consenso, uma solução no caso dos professores. É isso que é a função do

parlamento em qualquer democracia do mundo. Para não citar muitos Deputados da

Situação e da Oposição, quero citar um, o Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco

Minas sem Censura. Quero dizer, Deputado, que nos orgulhamos do papel que V.

Exa. teve. Sentimo-nos satisfeitos de tê-lo com essa postura, com essa firmeza e com

tanta sabedoria. Houve alguns momentos de tensão, mas tensão em defesa da vida.

Há 2 mil anos, houve um, que é o símbolo máximo da paz, do diálogo e da concórdia.

Essa  pessoa,  em  determinado  momento  pegou  no  chicote  para  espalhar  os

vendilhões do templo. Nem por isso alguém pode dizer que ele é violento. Aquela foi

uma  indignação  cívica.  Quero  elogiar  o  Deputado  Rogério  Correia  que,  se  em

determinado momento precisou pôr a mão no chicote para defender alguém fraco,

indefeso, uma educadora, soube agir com firmeza. Então, parabéns, Rogério. Na sua

pessoa, elogio toda a Casa pelo papel fundamental que V. Exa. teve na greve dos
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professores.

Elogio ainda a atuação do movimento sindical Sind-UTE. Democracia nenhuma se

fortalece sem movimentos sindicais fortes. Esta Casa hoje tem tantos ex-sindicalistas,

tradicionais da educação, como eu e o Rogério; líder dos metalúrgicos, como o Luiz

Carlos Miranda; líder dos rodoviários, como o Celinho do Sinttrocel, além de outros

líderes sindicais que tiveram sua vida construída na luta da organização sindical. Não

se  faz  democracia  sem  instituições  fortes.  Portanto,  elogiamos  a  luta  sindical.

Democracia pressupõe conflito, e é preciso saber conviver com conflitos, senão não é

democracia. Destaco o papel do sindicato nessa luta, por meio de sua líder, a Profa.

Beatriz Cerqueira, a Bia. A sua postura foi muito correta. Tudo isso engrandece e

fortalece o Legislativo.

Tenho um assunto a tratar ainda, mas concedo 1 minuto ao Deputado Bonifácio

Mourão.

O Deputado Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Durval  Ângelo,  estamos

ocupando o microfone para falar da infelicidade de V. Exa., a nosso ver, ao citar Jesus

Cristo no seu pronunciamento, dizendo que, usando o chicote, na verdade expulsou

os  vendilhões  do  templo.  V.  Exa.  está  sendo  altamente  infeliz  ao  fazer  essa

comparação. Algumas pessoas, ao agredirem trabalhadores da Casa, não tiveram,

em absoluto, uma atitude semelhante à de Jesus Cristo. Ao contrário...

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço o aparte de V. Exa.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Ainda não terminei o aparte. Se V. Exa.

não quer escutar, é diferente. Mas quero fundamentar minha fala.

O Deputado Durval Ângelo* - V. Exa. já falou por 2 minutos. Agradeço o aparte de

V. Exa.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - V. Exa. está temeroso do meu aparte e

foi infeliz na comparação.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, eu disse 1 minuto, e ele ficou com a

palavra por 2 minutos.

Sr. Presidente, para mim, diante da defesa da vida, temos de agir com firmeza sim.

Reitero  o  que  disse:  o  maior  senhor  da  paz,  chamado  pelo  profeta  Isaías  como

Príncipe da Paz, sempre defendeu a concórdia e o diálogo. Diante de uma injustiça
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gritante, um fato mais grave, ele agiu com o direito de legítima defesa, pegou sim no

chicote. E disse que, em determinado momento, veio trazer a espada e o fogo. Isso

está nas palavras sagradas. Portanto, diante de uma injustiça gritante, você tem de

reagir com firmeza. É a velha teoria da envergadura da vara: muitas vezes, se uma

vara verde está torta e for colocada num prumo reto, não retornará o suficiente. É

necessário que seja inclinada com mais firmeza para a esquerda para que tenha o

equilíbrio central. Temos de saber que, às vezes, o ponto de equilíbrio é obtido com

conflito.  Essa  é  a  história  dos  povos,  é  a  história  da  democracia  construída  na

independência dos Estados Unidos, é a história da Revolução Francesa, é a história

de muitas transformações, como das revoluções cubana e nicaraguense. É preciso

reagir com firmeza diante da injustiça social.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* -  Sr.  Presidente,  embora o tempo seja curto para

fazer uma análise mais aprofundada do assunto em pauta, que ainda é a greve dos

professores - aliás há 113 dias esta Casa vive praticamente desse assunto -, reitero o

que disse: nesta Casa prevaleceu o diálogo, apesar de muitos torcerem para que, ao

invés  do diálogo,  prevalecesse a força.  A força do não diálogo,  da aprovação do

projeto de lei da forma como veio, ou seja, sem debate, sem diálogo, sem acordo e

conversação  com  o  sindicato.  Felizmente,  isso  não  prevaleceu.  O  governo

reconheceu que era necessário abrir o diálogo com o sindicato, e assim o fez ontem;

no meu entendimento, tardiamente. Isso poderia ter sido feito antes, em julho, quando

suspendemos nesta Assembleia Legislativa as obstruções que fazíamos, votamos a

LDO, sinalizando ao governo que queríamos o diálogo.

Infelizmente, naquele momento o governo não soube aproveitar a oportunidade e

discutir com os professores o piso de R$712,00, que depois aconteceu. Além disso,

não soube colocar esse piso na carreira. Se naquele momento tivessem dito ao Sind-

UTE que o governo faria as conversações em torno disso, a greve acabaria em julho.

Entretanto, naquele momento a intransigência venceu e o bom-senso não prevaleceu,

embora nós,  da  Oposição,  naquele  dia  tivéssemos votado tudo o  que o governo

queria votar, até mesmo a LDO. É bom lembrarmos esse momento.
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Naquele dia perdemos a oportunidade de a greve ter tido outro encaminhamento,

de maior diálogo, de menos atrito. Como isso não aconteceu, era óbvio que o atrito

aconteceria. No regime democrático é assim: as greves existem em momentos de

maior  colisão.  É  do  sistema  democrático,  Deputado  Carlin.  Quando  há  conflito,

alguém deve tentar buscar um consenso. É o papel do parlamento. Infelizmente, vi

muito  Deputado  querendo  o  confronto,  até  mesmo pedindo  ao  Presidente  que  o

fizesse,  que retirasse o acordo,  que o nosso Parlamento e  o nosso Plenário são

santos,  como se  as  coisas  estivessem  descoladas  da  realidade  política.  Ora,  no

momento de atrito,  busca-se o consenso,  e acho que isso foi feito.  Parabenizo  o

Presidente por isso.

Em momento nenhum me arrependo de ter feito a defesa de uma professora, e não

aceito a pecha de ter sido violento na defesa dela. Se alguém deve vir aqui e fazer a

autocrítica, é o Secretário desta Casa, que queria retirar a professora e chamou o

segurança para fazê-lo. Diga-se aqui a verdade. Quando cheguei lá, por ordem do

Secretário o segurança estava pronto para retirar a professora e iria fazê-lo, porque

tinha ordem para isso. A professora estava neste Plenário aos prantos,  Deputado

Gilberto. Simplesmente não poderia permitir que uma professora convidada por mim,

como qualquer  Deputado convida e coloca do lado de fora quem quer,  e sempre

fizeram  isso,  fosse  retirada  naquele  momento  porque  defendia  o  pressuposto  da

greve e, portanto, não poderia ser admoestada como estava sendo. Por isso, não me

arrependo da defesa que fiz. Ontem, a professora me agradeceu. Somente ontem,

pois  sequer a conhecia.  Foi  um gesto de quem defendeu alguém que estava em

minoria, que estava indefesa, sendo posta para fora deste recinto. Digo e repito: todo

Deputado coloca pessoas neste Plenário. Jamais isso teria acontecido. Agora, depois

do ocorrido, vemos que se estabeleceu uma regra. Entretanto, essa regra não havia

sido comunicada a ninguém, muito menos a mim. Não me arrependo. No que diz

respeito ao segurança, pedi desculpas a ele, porque poderia, sim, ter  chegado de

maneira mais calma. Fiz isso pessoalmente e publicamente.

De forma nenhuma; não me arrependo de ter  feito a defesa da professora, pois

estava  sendo  admoestada,  sim,  estava  sendo  ameaçada  de  ser  retirada  deste

Plenário. Era uma professora indefesa, fraca, que chorava, que há vários dias estava
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aqui. Não me arrependo, e agradeço, Deputado Durval Ângelo, pela compreensão do

ato e do gesto que fiz.  Tenho certeza de que vários Deputados fariam da mesma

forma.

Sr.  Presidente,  queria  apenas  reiterar  que  nesta  Casa  acabou  prevalecendo  o

diálogo. Vejo hoje muito rancor, vejo alguns Deputados rancorosos achando ruim o

resultado da negociação, que veio a contento, em vez de comemorar a negociação

dos  professores  com  o  governo.  Mesmo  que  fiquem  diferenças  de  período,  de

avaliações, o resultado de ontem foi muito satisfatório.

Terminamos  um  processo  e  entraremos  no  período  de  negociação.  Deputado

Gustavo,  V.  Exa.  nos  ajudou  muito  no  intuito  do  diálogo.  Com  o  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro e a comissão aqui instaurada, teremos agora a busca do diálogo,

estabelecida  com  o  governo.  Não  era  isso  o  que  queríamos?  Isso  deve  ser

comemorado.  Deputado  João  Leite,  esqueça-se  do  rancor  e  abra  um  pouco  o

coração. Esse rancor não nos levará a conquistas. Sinceramente, a comissão deve

vir com esse espírito. Concedo aparte ao Deputado Romel Anízio.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Caro Deputado, sem sombra de dúvida,

vários deram realmente a sua contribuição e o seu sacrifício para o encerramento da

greve  e  tiveram  prudência  e  equilíbrio.  No  entanto,  até  agora,  não  vi  ninguém

destacar o equilíbrio, a sensatez e a paciência do nosso Presidente Dinis Pinheiro.

Lanço aqui um desafio. Poucos Presidentes e poucos de nós teriam a prudência e o

equilíbrio  que  teve  o  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Da  minha  parte,  rendo-lhe  meus

cumprimentos pelo equilíbrio que teve na condução dessa greve. Além disso, é com

grande competência que dirige a nossa Casa de Leis. Caro colega, Deputado Rogério

Correia, era apenas o que queria dizer.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Romel Anízio. Concordo

com V. Exa. Hoje, por duas vezes, elogiei o Presidente da Assembleia por sua atitude

–  aliás,  uma  atitude  difícil,  porque  o  Regimento  Interno  da  Casa  tem  os  seus

pressupostos, mas isso acontece. Em momentos em que há conflitos, é melhor a

prudência e o diálogo do que a ação imediata da repressão. Portanto, concordo com

V. Exa., pois o Presidente soube compreender isso. Corroboro com o Presidente e

concordo também com a sua atitude corajosa, atitude de quem soube ser um líder
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num momento tão importante como este.

Sr. Presidente, o Deputado João Leite queria um aparte. Então lhe concederei.

O  Deputado  João Leite  (em aparte)  -  Sr.  Presidente,  quero  falar  pelo  art.  164.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. me chamou de rancoroso. Portanto me defenderei

de acordo com o Regimento Interno. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado João Leite,  em  relação  a  V.  Exa.,  o

sentido dessa palavra não foi em momento algum de ser...

O Deputado João Leite (em aparte) - O sentido é esse. Entendo português.

O Deputado Rogério Correia* - Apenas peço a V. Exa. que...

O Deputado João Leite (em aparte) - Falo português também.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Certo.  Se V.  Exa.  se  sentiu  ofendido,  peço-lhe

desculpas. Não foi esse o sentido. Apenas estou chamando...

O Deputado João Leite (em aparte) – Então, Deputado Rogério Correia, aceito a

concessão do aparte e aproveito o momento para dizer que, primeiro, o Deputado

Durval Ângelo considera que V. Exa. usou um chicote e deveria tê-lo usado mesmo.

Aqui está a nota de repúdio do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa

contra o ato de V. Exa.

“Nota  de  Repúdio.  Sindalemg.  O  Sindicato  dos  Servidores  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  vem  a  público  repudiar  a  lastimável  e

inadmissível  agressão  praticada pelo  Deputado Rogério  Correia  contra  o  servidor

Rodrigo Azevedo Sanches. O fato ocorreu no dia 22 de setembro último, quinta-feira,

no  Plenário  da  ALMG.  A  agressão  é  inadmissível  porque  ocorreu  na  sede  do

Parlamento mineiro, local onde deve prevalecer o diálogo, a despeito de qualquer

contrariedade,  e  lastimável,  porque  foi  cometida  contra  um  servidor  no  exercício

regular  de suas atividades funcionais.  O Policial  Legislativo Rodrigo Sanches tem

como  função  oferecer  proteção  aos  Deputados  para  o  exercício  da  atividade

parlamentar.

Assim  lamentamos  que  atos  dessa  natureza  possam  ocorrer  no  Plenário  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Diretoria  do  Sindicato  dos

Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.”

Portanto, não é rancor, mas apenas constatação e defesa de um Policial Legislativo
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da  Assembleia  Legislativa,  desarmado  e  que  historicamente  cuida  da  nossa

segurança. É isso o que disse. Não existe rancor da minha parte, até porque a foto de

todos aqueles que V. Exa. tacha de rancorosos e não rancorosos já está espalhada

por Minas Gerais, como quem tivesse votado a favor do projeto que acabou com a

carreira dos professores. Até a minha foto é de 1995. O pessoal já até me ligou para

elogiar,  dizendo que estou muito novo. Então os rancorosos e os não rancorosos

tachados por V. Exa.... Quero até retornar à questão da quebra. Devemos tratar uns

aos outros de outra maneira.

Sr.  Presidente,  queria  até  que  fosse  transcrita  para  os  anais  da  Assembleia

Legislativa  essa  nota  de  repúdio  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Assembleia

Legislativa,  que,  aliás,  entregarei  à  taquigrafia.  Obrigado  pelo  aparte,  Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Por nada, Deputado João Leite. Peço ao Presidente

que, como essa nota será transcrita, amanhã eu traga também a nota do Sind-UTE,

agradecendo-me por ter protegido a professora que estava aqui, indefesa, para ser

retirada pelos seguranças a mando do Secretário desta Casa. Farei com que essa

nota  de  agradecimento  do  Sind-UTE  também  seja  registrada,  assim  como  a  da

própria professora. Muito obrigado.

* - 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.

Questões de Ordem

O Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  sem  querer  levantar  mais

discussão, quero deixar claro que estou a favor da segurança desta Casa, que, em

todo momento, pautou justamente pela seriedade e celeridade no seu trabalho. Tenho
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certeza absoluta de que, orientados pela Mesa desta Casa, não houve agressão em

hora nenhuma. Presenciei o fato, ao lado dos Deputados Rogério Correia e Antônio

Júlio,  e  tivemos oportunidade também de ouvir  as  pessoas que aqui  passaram a

noite.  Poderia até ter  ocorrido de forma diferente,  mas, por  ordem de V.  Exa.  no

comando desta Casa, acolhemos aquelas pessoas, que saíram daqui com o diálogo.

Deputado Rogério Correia, quero deixar claro que as imagens foram mostradas pela

televisão, pela Rede Record, que ficou, em todo o momento, com a câmera aberta.

Quero lembrar também que há um jornalista que sempre critica esta Casa e pauta

pela seriedade no seu trabalho, o companheiro Carlos Viana, da Record, o qual não

teve condições de fazer o comentário após as imagens mostradas pela televisão. Em

hora nenhuma o segurança desta Casa colocou a mão ou tentou fazer qualquer coisa

com a professora de cabelo azul, a Arara-Azul, como é chamada carinhosamente no

seu  meio,  pela  liderança  que  ela  teve  nesse  processo.  Todo  o  mundo  está

comentando isso, e nós comentamos também, pela sua liderança. Ela será a próxima

Presidente  do  sindicato,  tenho  certeza  absoluta,  pelo  trabalho  dela  nesta  Casa.

Enfim,  em  hora  nenhuma  foi  feita  qualquer  agressão  contra  tal  professora  -  as

imagens da Rede Record eram com câmera aberta.  Creio que naquele momento

errou um colega de profissão, o jornalista que fez aquela cobertura. Neste Plenário

discursavam  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo,  e  maldosamente  o

jornalista chegou à porta deste Plenário chamando os Deputados Rogério Correia e

Durval Ângelo, insinuando que a professora estava sendo agredida. Foi o jornalista

que chamou V. Exa., Deputado Durval Ângelo, que estava de costas e não sabia o

que estava acontecendo lá fora, assim como o Deputado Rogério Correia. O jornalista

chamou  e  gritou  -  e  isso  foi  imagem  da  TV Record.  Creio  que,  na  profissão de

jornalista, ele não poderia nunca ter feito isso. E aí fica o meu voto de repúdio. Vejam

bem, estávamos numa discussão calorosa, neste Plenário a situação estava difícil,

como todos sabem, a galeria estava cheia; e lá fora se encontrava a professora, que

foi impedida de adentrar a este Plenário. E ali não é lugar de professora em greve

ficar. Quero aqui lembrar que os Deputados se encontravam com a cabeça quente;

que os Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, na mesma hora em que foram

chamados por um repórter, foram lá, e ele chegou, tentou e empurrou o segurança.
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Eu quero aqui sair em defesa, porque a Polícia Legislativa desta Casa é exemplar.

Quero lembrar que o Presidente da Associação Nacional é desta Casa. Minas Gerais

tem o reconhecimento de todas as Polícias Legislativas do Brasil,  justamente pela

conduta  dela  nesta  Casa.  Creio  que  errou  o  profissional  da  imprensa  que  fazia

cobertura naquele momento, porque não era ele que tinha de sair, correr. Era o que

queria deixar claro. As imagens estão aí e podem ser vistas, e em hora nenhuma a

professora  foi  agredida.  Quero  parabenizar  V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  pelo  trabalho,

mesmo com tanta pressão. Vamos fazer o que fez o Presidente da Assembleia no Rio

de Janeiro, no Ceará? No Rio de Janeiro, há 15 dias, o Batalhão de Choque não

deixava ninguém entrar na Assembleia, a não ser os servidores. A população que

estava em greve, como os Bombeiros, foi impedida de entrar na Assembleia do Rio

de Janeiro, mas aqui não. Quero pedir a V. Exa. que reveja a situação. A Mesa tem de

conversar.  Peço-lhe mais  1  minuto  para  que,  de  público,  possa solicitar  que seja

implantada  nesta  Casa,  aos  moldes  das  Assembleias  do  Espírito  Santo,  de  São

Paulo, do Rio de Janeiro e de mais de 20 Estados desta Federação, a identificação

de todas as pessoas que adentram esta Casa. Todas as pessoas que adentram aqui

são  nossos  eleitores  e  colaboradores,  são  pessoas  que  vêm  buscar  o  Poder

Legislativo, mas que têm de ser identificadas. Quero lembrar que hoje, infelizmente,

não temos câmara nem botão de pane. Qualquer pessoa pode entrar em gabinete,

dar um tiro, uma facada, ou cometer outra violência, e só darão conta disso na hora

em que a secretária chamar; a pessoa vai embora, e ficará por isso mesmo. Acho que

agora  que  a  segurança  desta  Casa  passou  por  isso,  peço  a  V.  Exa.  que  seja

implantado  nesta  Casa  o  que  já  está  implantado  em  mais  de  20  Assembleias

Legislativas. Está na hora de identificarmos todas as pessoas. Assim vamos afastar

os espertalhões que só vêm a esta Casa pedir e tentar explorar a boa-fé, até mesmo

dos Deputados, e vamos receber  somente pessoas sérias  que querem realmente

discutir os problemas de Minas Gerais e os de cada Deputado. Muito obrigado.

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

quero primeiramente registrar a satisfação pelo desfecho de ontem: após 112 longos

dias,  chegou-se a um acordo.  Não foi  o  acordo que todos esperavam, mas foi  o

possível, que pôs fim à greve dos professores. Neste momento, quero trazer minha
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solidariedade ao nosso Líder, Rogério Correia. Tudo que ocorreu nos últimos dias foi

devido ao clima tenso devido à maior greve da história do Estado. No momento em

que todos estão com os ânimos acirrados, as discussões calorosas ocorrem mesmo,

mas temos de andar  para frente e passar um pano em cima de tudo. Esta Casa

mostrou que é uma Casa democrática, que é uma Casa do povo. Quero também

agradecer  a  condução  das  discussões  feitas  por  V.  Exa.,  que  sempre  tem  sido

prestativo em receber as comissões e a nós, para o diálogo. Por várias vezes, na sua

sala,  participamos  –  eu,  o  Rogério,  os  Líderes  do  Bloco  de  Oposição  e  os

representantes dos professores - de reuniões em busca de solução. É óbvio que, em

uma negociação tão  demorada  como essa,  existam  discussões  mais  acaloradas.

Como já chegamos a um desfecho e vamos caminhar  para melhor entendimento,

para acordos que possam realmente melhorar as condições de nossos professores,

dos educadores do  Estado de Minas Gerais,  peço a V.  Exa.,  como integrante da

Mesa, e a todos os Deputados desta Casa que deixem para trás essas discussões. O

que passou, passou. Tenho a certeza de que o Deputado Rogério Correia, quando fez

a defesa da professora, foi por ser um educador, por ser da classe, sempre foi filiado

ao Sind-UTE e vem defendendo os professores há muito tempo. Ele não fez isso com

a intenção de prejudicar a Casa, a segurança ou qualquer Deputado. Por isso deixo a

defesa ao nosso colega. Como membro do PT na Mesa, estarei a seu lado, para

procurarmos sempre o caminho do entendimento, em que todos sairemos ganhando:

a Assembleia, os professores, o governo e o povo de Minas Gerais. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA Nº 17

Estabelece  normas  para  a  tramitação  de  projeto  de  resolução  que  trate  de

apreciação de Regime Especial de Tributação instituído pelo Governador do Estado e

de ratificação de convênio estabelecido no âmbito do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz.

A Presidência, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no inciso XV do

art. 82 do Regimento Interno, decide:

1 - A mensagem do Governador do Estado que comunicar o ato de instituição de

Regime Especial de Tributação ou de ratificação de convênio estabelecido no âmbito
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do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - será recebida, publicada e

encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira, que terá o prazo de 20 dias

para emitir parecer.

1.1 - O parecer concluirá por projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no

todo ou em parte, o ato do Governador do Estado.

1.2 - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e encaminhado à

Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação, nos termos do art.  103 do

Regimento Interno.

2  -  Esgotado  o  prazo  de  20  dias,  sem  emissão  de  parecer,  o  Presidente  da

Comissão de Fiscalização Financeira incluirá a mensagem do Governador do Estado

na ordem do dia da primeira reunião subsequente e para ela designará relator, nos

termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, o qual emitirá seu parecer.

3 - A rejeição do projeto, no todo ou em parte, implicará deliberação contrária ao

seu teor.

4 - Aplicam-se à tramitação da mensagem e do projeto de resolução de que trata

esta decisão, no que couber, as disposições relativas à discussão e à votação do

projeto de lei ordinária.

5 - Fica revogada a Decisão Normativa da Presidência nº 13, publicada em 21 de

outubro de 2004.

Mesa da Assembleia, 28 de setembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 17, determina

seja distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer, a Mensagem nº

113/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  submete  à  apreciação  desta  Casa  o

Convênio  nº  81/2011,  celebrado pelo  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -

Confaz.

Mesa da Assembleia, 28 de setembro de 2011.

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente.

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 1.602 a 1.608/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, e 1.609/2011, da Comissão de Turismo. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.234/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo  considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda,

que  o  prazo para  a  apresentação  do recurso  previsto  no  art.  104 do Regimento

Interno se inicia com a publicação deste despacho.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a reunião especial prevista para 26/9/2011,

às 20 horas, foi adiada a pedido do autor do requerimento.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em 27/9/2011, dos Requerimentos nºs 1.435 e 1.469/2011, do Deputado Jayro Lessa;

de Segurança Pública -  aprovação,  na  23ª  Reunião Ordinária,  em 27/9/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.554/2011, do Deputado Carlin Moura, 1.556/2011, da Comissão

de  Participação  Popular,  e  1.563/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa;  de  Assuntos

Municipais - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 28/9/2011, dos Requerimentos

nºs 1.549/2011, do Deputado Bosco, e 1.560/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Saúde - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 28/9/2011, dos Projetos de Lei

nºs  1.960/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  e  2.100/2011,  do  Deputado  Durval

Ângelo;  de  Educação -  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em 28/9/2011,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.245/2011,  da  Deputada  Rosângela  Reis,  2.033/2011,  do

Deputado  Luiz  Henrique,  e  2.204/2011,  do  Deputado  Tiago  Ulisses,  e  dos

Requerimentos nºs 1.430/2011, do Deputado Paulo Lamac, 1.461/2011, do Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  1.463/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  1.538/2011,  do

Deputado  Jayro  Lessa,  e  1.559/2011,  do  Deputado  Bosco;  e  da  Pessoa  com

Deficiência - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 28/9/2011, dos Projetos de Lei
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nºs 1.710/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.062/2011, do Deputado Antonio

Lerin, 2.136/2011, do Deputado Antônio Júlio, e 2.149/2011, da Deputada Ana Maria

Resende, e do Requerimento nº  1.459/2011,  do Deputado Cássio Soares (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, requerimento da Deputada Ana Maria

Resende em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.365/2011 e

requerimentos dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa em que solicitam a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 313/2011, Doutor Viana em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 645/2011 e Neider Moreira em que solicita

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 984/2011 (Arquivem-se os projetos.); e,

nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

4.282/2010.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.123/2011, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  do

Tribunal  de  Justiça Militar  do Estado de Minas  Gerais,  do  Tribunal  de  Contas do

Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do

Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  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.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo  processo eletrônico;  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e aos  Deputados  que

ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  sei  que  já  foi  votado  e  está

registrado,  mas  gostaria  de  esclarecer  que  me  enganei,  pois,  pensando  que  se

tratava do veto, votei “não”. É um parecer de redação final, então o meu voto é “sim”.

Embora esteja registrado o resultado e um só voto não faça diferença, gostaria de

retificar.

O Sr. Presidente - Está retificado. Votaram “sim” 37 Deputados, houve 1 voto em

branco,  os  quais,  somados  a  esta  Presidência  e  Deputado  Gustavo  Perrella,

perfazem  o  total  de  40  parlamentares  presentes.  Está  ratificada  a  aprovação  do

parecer. Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.123/2011. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.124/2011,  do  Governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 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.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento da Comissão de

Minas  e  Energia  em  que  solicita  à  Empresa Energiza,  fornecedora  de  energia  à

população de Manhumirim, informações sobre o precário atendimento ao consumidor

desse Município. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Assuntos Municipais  em que solicita  à  Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos a relação de códigos de endereçamento postal

correspondentes ao  Bairro  Castanheiras,  no Município  de Sabará.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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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 turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

20.487, que altera a estrutura de cargo de direção e assessoramento do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Designado relator em

Plenário,  o Deputado Antônio  Carlos  Arantes  opinou pela  manutenção do veto.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os

que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, quero deixar explicitada a posição da

nossa bancada, PT e PCdoB, no que diz respeito à Proposição de Lei nº 20.487.

Quando esse projeto do Tribunal de Contas chegou a esta Casa, a nossa bancada

teve o cuidado de fazer um amplo debate, até mesmo com o Presidente e os técnicos

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O que ficou demonstrado para a

nossa bancada é que o Tribunal de Contas, por meio desse projeto de lei, propôs

uma modernização  do  Tribunal  e,  para  isso,  alterava  a  sua estrutura.  O Tribunal

argumentava sobre a necessidade de ter uma estrutura mais ágil e mais moderna

para um melhor funcionamento. A nossa bancada, Sr. Presidente, foi convencida da

justeza do projeto, e votamos favoravelmente a ele em primeiro e segundo turnos,

salientando alguns aspectos fundamentais. O Tribunal queria criar alguns cargos de

assessoramento, nos moldes dos que há aqui na Assembleia Legislativa. Em relação

a  alguns  cargos  específicos,  concordamos  que  pudessem  ser  ocupados  por

servidores de recrutamento amplo, servidores escolhidos pelo titular do Tribunal. Em

relação a outros, na nossa compreensão - aliás, deixamos isso bem claro durante a

tramitação do projeto -, deveriam ser ocupados por servidores de carreira, efetivos,
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concursados.  Assim,  Sr.  Presidente,  o  projeto foi  votado.  Entre  os  cargos criados

estão o de Supervisor de Segurança e o de Supervisor de Tecnologia da Informação.

Na  tramitação  do  projeto,  compreendemos  que  esses  dois  cargos,  por  serem

eminentemente técnicos, deveriam ser ocupados por servidor de carreira, servidor

efetivo,  servidor  concursado.  Analisemos  o  exemplo  concreto  de  um  servidor  de

segurança.  Nesta  Casa  Legislativa,  o  supervisor  de  segurança  é  concursado,  de

carreira, efetivo. Todo o nosso corpo de segurança da Polícia Legislativa, que foi até

objeto  de  alguns  debates  mais  cedo  aqui,  às  vezes  com  posições  até  meio

exageradas,  é  composto  por  servidores  concursados,  efetivos.  Não  são  pessoas

indicadas  por  uma  Deputada  ou  por  um  Deputado.  Da  mesma  forma,  todos  os

jornalistas da TV Assembleia são concursados, efetivos. Votamos o projeto para que

os cargos de Supervisor de Segurança do Tribunal de Contas e de Supervisor de

Tecnologia da Informação sejam, da forma como foi votado, ocupados por servidores

de carreira, efetivos, concursados.

Pois bem, o governo vetou o artigo no que diz respeito a esses dois cargos. Ele

disse que os cargos de Supervisor de Segurança e de Tecnologia da Informação

podem  ser  ocupados  por  uma  pessoa  indicada  por  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas.  Não  concordarmos  com  esse  veto,  Sr.  Presidente,  e  encaminhamos  a

votação pela sua derrubada porque achamos que esses cargos, cuja remuneração

girará em torno de R$9.400,00, devem ser ocupados por servidores de carreira, por

efetivos.  Alguns  outros  cargos,  como  Chefe  de  Gabinete,  Assessor  Pessoal  de

Conselheiro,  tudo bem,  são cargos  que têm a  ver  com relação de confiança,  de

fidúcia. Esses cargos podem ser ocupados com o recrutamento amplo, como está

previsto  no  projeto  aprovado  em  1º  e  2º  turnos.  Mas  não  achamos  correto,  Sr.

Presidente, autorizarmos que os cargos de Supervisor de Segurança e Supervisor de

Tecnologia  da  Informação  do  Tribunal,  que  são  cargos  eminentemente  técnicos,

sejam ocupados por servidor indicado, por servidor de recrutamento amplo.

Devemos dar o bom exemplo. O Brasil, especialmente nos governos Lula e Dilma,

aumentou muito, sem dúvida nenhuma, o número de servidores públicos. Às vezes os

críticos dos governos Lula e Dilma dizem que esses Presidentes aumentaram demais

o número de servidores públicos, mas se esquecem de dizer que o que aumentou foi
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o número de servidores concursados, efetivados, servidores que se submeteram a

concurso público. É assim que se constrói um Estado verdadeiramente democrático e

republicano.  Não  devemos  ficar  aqui  enchendo  a  máquina,  fazendo  a  máquina

crescer, como às vezes acontece em alguns lugares, por meio dos indicados pelo

titular da pasta.

Então,  encaminhamos  pela  derrubada  do  veto  porque  entendemos  que  esses

cargos  são  importantes  para  o  Tribunal,  sem  dúvida  nenhuma,  mas  devem  ser

ocupados por servidores efetivos, concursados, de carreira.

Queremos também registrar, Sr. Presidente, que os dois vetos que estiveram na

pauta  nos  últimos 15 dias  cumpriram papel  importantíssimo.  Graças à  tramitação

desses vetos, abrimos as janelas e portas para negociação do processo de greve dos

professores da rede estadual, o que foi importantíssimo. Hoje vi aqui pessoas com

pedras na mão, com dinamites, granadas. Hoje não é dia de comemorar a granada, a

pedra,  a  dinamite;  hoje  é  dia  de  comemorar  pontes.  Ontem o  que a  Assembleia

Legislativa construiu foram pontes. Foi só por meio delas, do diálogo e da negociação

que  obtivemos  um  grande  resultado.  Quando  se  dialoga,  quando  se  reabre  a

negociação, todos saem ganhando, mesmo que não ganhem tudo.

Todos saíram ganhando com a negociação realizada pelos construtores de pontes:

Deputado  Rogério  Correia,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Presidente  Dinis

Pinheiro. Esse é o papel do Parlamento. O que o povo quer de nós é que sejamos

bons Deputados. Não precisamos ser Juízes, nem julgarmos atitude de ninguém. O

papel do Deputado não é julgar o comportamento de A ou de B, nem dar lição de

moral a quem quer que venha a esta Casa. Não é esse o papel do Deputado. Se

alguém aqui quiser ser Juiz, que faça concurso para magistrado. O nosso papel é

desempenhar bem a função do Legislativo, a função desta Casa pública, que não é

propriedade privada, nem domicílio, como ouvi alguns dizerem aqui. Esta Casa não é

domicílio de ninguém, é uma Casa pública, e papel de Deputado é votar e fazer boas

leis.

Encaminhamos pela derrubada do veto, porque achamos que cargos técnicos do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  devem  ser  ocupados  por  servidores  de  carreira,

concursados e efetivos. Foram esses os termos do acordo com o Tribunal de Contas.
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Fomos favoráveis à modernização, sim, do Tribunal de Contas do Estado. Queremos

que  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  tenha  mais  agilidade  no  julgamento  dos

processos que precisam ser julgados. Esperamos que ele tenha uma assessoria de

qualidade. No entanto, não concordamos com a possibilidade de o Tribunal de Contas

virar  cabide de empregos dos Conselheiros.  A nossa bancada não concorda com

isso, e quem não é a favor de cabide de empregos deverá votar pela derrubada do

Veto à Proposição de Lei nº 20.487. Esse é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  A Presidência dará início ao processo; para tanto, solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto ao § 2º

do art. 2º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin

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

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

-  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  José  Henrique  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Carlos

Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques

Abreu -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 33 Deputados. Votaram “não” 9 Deputados. Está,

portanto, mantido,  em turno único,  o Veto Parcial  à Proposição de Lei  nº  20.487.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Declaração de Voto

O Deputado Rogério Correia - Farei uma declaração de voto rapidamente. Votamos,

como foi anunciado, contrariamente ao veto oposto pelo Governador, pelos motivos

expostos pelo  Deputado Carlin,  embora  seja forçoso reconhecer,  Deputado Carlin

Moura, que esse veto também nos ajudou no diálogo com os professores, porque ele

“trancou” a pauta. Como eu disse, “quem com veto fere com veto será ferido”. O veto
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nos deu a possibilidade do diálogo, que culminou na negociação com os professores

ontem.  Embora  tenha votado “não”,  é forçoso reconhecer  que  o  Governador  nos

ajudou no processo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº  20.503,  que  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. 1º da Lei

nº 10.470, de 15/4/91, e dá outras providências. Designado relator em Plenário,  o

Deputado Duarte Bechir opinou pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não

há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts.

222  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

início ao processo; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os

seus lugares. Em votação, o veto ao art. 7º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin

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

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

-  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está,

portanto, mantido,  em turno único,  o Veto Parcial  à Proposição de Lei  nº  20.503.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
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O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  o  Deputado  Rogério  Correia

comentou a respeito da feliz coincidência do “trancamento” da pauta pelos vetos e a

possibilidade que se abriu para que se retomasse o diálogo com os professores.

Registro que o diálogo foi reaberto pela compreensão do Governador Anastasia de

que as coisas em política não se fazem como a base do Senador Aécio Neves, nesta

Casa, pretende. A postura aberta ao diálogo do Governador Anastasia, chamando a

Oposição para construir uma solução para a greve, foi fundamental e deve servir de

exemplo à base do Senador Aécio Neves, este, sim, omisso durante todo o período.

Não se ouviu falar de S. Exa., que não participou de nada, sempre com a lógica de se

esconder  do  escândalo,  achando  que  isso  é  conveniente  para  sua  obsessão

presidencial.  A base do Senador  Aécio aqui  deve tomar  como exemplo a postura

aberta, democrática e de diálogo do Governador Antonio Anastasia. Muito obrigado.

O  Deputado  João Leite  -  Votamos  pela  manutenção  dos  vetos,  Sr.  Presidente.

Novamente  lembra-se  aqui  do  mais  querido,  o  Senador  Aécio  Neves.  Não  se

consegue  esquecer-se  dele,  especialmente  porque a  representação imperialista  e

monárquica do PMDB, de Newton Cardoso, representada aqui pelo Deputado Sávio

Souza Cruz, lembra-nos sempre do nosso querido Senador Aécio Neves. Foi bom

lembrar-se dele, porque a primeira página do “Estado de Minas” de hoje estampa a

ação do Governador e do Senador em favor de Minas Gerais, fazendo com que o

Estado tenha mais arrecadação. Ele, sim, o Senador Aécio Neves, o mais querido,

está  preocupado  com  Minas  Gerais,  porque  o  PMDB  e  o  PT,  imaginem...  Das

transferências em saúde, por exemplo, Minas Gerais está em 18º lugar. O PT acaba

de interromper 50 obras nas estradas federais em Minas Gerais. É bom lembrar o

mais querido, o Senador Aécio Neves, porque temos que recordar sempre a obra que

ele vem realizando em favor  de Minas Gerais.  Vimos também a manifestação da

representação  stalinista  nesta  Casa.  São  coisas  muito  antigas,  Sr.  Presidente,

ultrapassadas. O Deputado Rogério Correia representa o stalinismo, a lembrança de

confrontos muito duros, às vezes até entre companheiros. Queremos esquecer isso, a

monarquia, a representação de Newton Cardoso, o stalinismo representado por José

Dirceu no País. José Dirceu foi o primeiro a declarar guerra contra o mais querido, o

Senador  Aécio  Neves.  Estão  com medo dele,  preocupados  com ele.  As  pessoas
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começam a dar a entender isso, Deputado Rômulo Viegas. Deram-me isto ontem - V.

Exa. não está vendo o que estou mostrando -, e deve ser essa a preocupação dos

representantes  dessas  forças  tão  ultrapassadas.  As  forças  modernas  de  Minas

Gerais,  lideradas  pelo  mais  querido,  o  Senador  Aécio  Neves,  implantaram  uma

gestão de qualidade no Estado de Minas Gerais, copiada por outros Estados. Como

nos lembra sempre o Deputado Rômulo Viegas, ela é hoje coordenada pelo mais

eficiente, o Governador Anastasia. O mais querido e o mais eficiente. É da base de

sustentação do Governador  Anastasia que nem o diálogo permanente.  Queremos

falar  permanentemente.  Às vezes somos impedidos, não nos deixam falar.  Houve

aqui os donos da greve. Eles conversavam, iam ao local da greve. As pessoas não

conversavam  em  momento  algum.  Foi  interessante  que,  durante  a  greve,  três

professores nos procuraram. Foi a primeira vez, em cento e tantos dias, que pudemos

conversar com professores, porque há os donos da greve. Eles comandaram essa

greve, e o PSDB e nossa base de sustentação, com todos os partidos tão queridos

que apoiam o Governador Anastasia, fazem parte de um governo de diálogo. Vejam a

presença do nosso Presidente. O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, lembrou um

grande personagem bíblico, dessa vez de verdade, porque a comparação feita hoje à

tarde não foi a melhor. Com todo o respeito, temos o maior carinho pelo Deputado

Rogério Correia, mas compará-lo a Jesus Cristo foi demais. Comparo V. Exa., com a

sua paciência, a Jó. Aguentar o que V. Exa. aguentou... Foi xingado, foi vaiado, e

conduziu com paciência, com respeito. V. Exa. é exemplo de parlamentar e dignifica

esta  Casa.  É  um  exemplo  que  tem  de  ser  seguido  por  muitos  aqui,  que,

lamentavelmente, no curso dos debates, da discussão, perderam as estribeiras. V.

Exa. se manteve no caminho reto. V. Exa. é uma representação das mais autênticas

da social democracia brasileira, o PSDB. A social democracia é o que há de mais

moderno no mundo, não o que, como já citamos aqui, esperamos só conseguir ver

pelo retrovisor. Já passaram. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, Deputado Dinis Pinheiro, senhores

membros da Mesa. Quero também dizer que votei pela manutenção dos dois vetos

porque acredito muito na eficiência do nosso governo, do Governador Anastasia e de

toda a sua equipe. Fico feliz, pois, volta e meia, o nosso querido, o mais estimado
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Senador  da  República,  Aécio  Neves,  é  sempre  bem  lembrado  aqui  na  Casa.

Entendemos que o Senador Aécio Neves, nesses oito anos, com 80% de aprovação,

conseguiu a reeleição do Governador Anastasia também com um índice altamente

expressivo, fatos contestados, mas não há como reclamar de uma coisa que ocorreu,

aconteceu e  foi  aplaudida  pela  população mineira.  Voltando no tempo,  acho que,

desde  o  início  da  greve,  o  governo  se  posicionou  quanto  à  necessidade  de  os

profissionais  da  educação  retornarem  a  suas  atividades  em  sala  de  aula  para  a

renegociação  da  pauta  proposta.  Isso  agora  acontece.  Parabenizamos  todas  as

pessoas que se envolveram no processo. Queremos encontrar meios eficientes para

sanar de vez essa questão. Também quero, caro Presidente, parabenizá-lo mais uma

vez. Já o fiz anteriormente e vou reiterar a paciência de V. Exa., o método que adotou

de receber todas as pessoas na Casa. Esperamos que o Parlamento continue dessa

forma,  brilhando,  com todos os debates que envolvem Situação e Oposição,  mas

ficamos felizes.

Hoje  vimos  uma  matéria  extremamente  importante  no  “Estado  de  Minas”,  do

Senador  Aécio  Neves,  preocupado  com  a  questão  da  mineração  em  Minas,  da

taxação, apresentando a sua postura em relação a esse tema. Ficamos felizes em

saber  que  ele,  tão  jovem,  com  51  anos  de  idade  apenas,  está  brilhando  nesse

cenário.  Foi,  16 anos seguidos,  Deputado Federal,  oito  anos Governador e agora

Senador. Tão jovem e apresenta propostas muito boas para Minas Gerais e para o

Brasil.  Então,  reitero a necessidade de a Oposição e a Situação estarem sempre

debatendo,  mas,  claro,  respeitando  o  direito  do  próximo,  porque  não  é  justo  eu

entender que, para defender os meus direitos, deva atrapalhar os direitos do próximo.

Portanto, caro Presidente, membros da Mesa, reitero mais uma vez um abraço ao

Senador  Aécio  Neves,  ao  Governador  Anastasia.  Publicamente  quero  dizer  que

somos felizes de fazer parte de um governo que tem dado respostas à população

mineira. É claro que mágica não temos e dificuldades temos. Estou vendo agora o

retorno da greve dos Técnicos Administrativos das universidades federais. A greve foi

considerada ilegal. Eles voltaram a trabalhar; também não conseguiram os aumentos

que pretendiam. Mas, como já disse em pronunciamentos anteriores, não é fácil para

quem está no governo, seja o federal, seja o estadual ou até as prefeituras, conceder
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os aumentos justos que o funcionalismo público, em todas as suas carreiras, das

áreas  da  saúde,  educação,  segurança,  merecem.  É  um  problema  histórico  essa

necessidade de se reajustarem os salários dos servidores públicos brasileiros nas

três esferas do governo. Acho que, se a Presidente Dilma pudesse, daria um bom

aumento  aos  Técnicos Administrativos  das nossas universidades,  que retornaram,

como disse, pois a greve foi declarada ilegal. Mas esperamos que o País melhore,

que o Estado melhore, que os Municípios recebam mais recursos. Preocupam-me

muito, Sr. Presidente, as decisões tomadas de cima para baixo, pondo os Prefeitos

mineiros em situações muito difíceis. V. Exa., que é um parlamentar que tem muitos

aliados como Prefeito,  sabe muito bem das dificuldades pelas  quais  eles passam

hoje. De forma que precisamos estar atentos a isso, porque qualquer modificação no

processo  da  tributação  brasileira  tem  de  prever  uma  melhora  de  distribuição  de

recursos para os Municípios e para os Estados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Caríssimo Presidente Deputado Dinis Pinheiro,

manifestamos também a nossa participação nesta reunião ordinária. Quero falar da

nossa imensa satisfação quando os ânimos e os sentimentos estão acalmados, os

colegas felizes, tendo em vista esse desfecho do governo em favor dos servidores da

educação. Vivemos dias tensos, preocupados todos os parlamentares sem exceção,

buscando efetivamente as ações do governo, o diálogo,  o entendimento para que

pudéssemos canalizar um processo de convergência em favor de toda a categoria.

Hoje, pela manhã, caro Presidente Dinis, na nossa Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, ressaltamos o papel importantíssimo de V. Exa. nesse desiderato. Com

maestria e sabedoria, que lhe são peculiares, V. Exa. conduziu o processo com muita

tranquilidade, sem exaltação ou desrespeito a algum servidor ou visitante desta Casa,

buscando sempre a convergência e o diálogo. Isso é fruto da sua vida política. Além

de  conduzir  muito  bem  o  processo,  sua  tranquilidade  se  refletiu  em  todos  os

parlamentares.  Foi  essa  sinergia  que  nos  conduziu.  É  inevitável  não  deixarmos

consignada  nossa  preocupação,  nosso  desgaste  emocional.  Procuramos

entendimento com o governo e o Sind-UTE, que certamente teve momentos felizes.

Ressalto que estamos inaugurando este novo momento em que o projeto virá a esta

Casa para  ser  debatido  com os servidores  e  o próprio  governo,  que demonstrou
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sensibilidade com o  sindicato  ao  construir  propostas  adequadas para  fazermos o

processo da convergência.  Sem dúvida,  isso demonstra  a sensibilidade de todos.

Parabenizo todos os construtores dessa proposta, que será vitoriosa. Votaremos esse

projeto  em  pouco  tempo,  buscando  aperfeiçoá-lo,  debatê-lo,  para  que  haja

convergência a favor da educação do nosso Estado. Saúdo o meu líder, Deputado

Bonifácio Mourão, que também teve um papel importantíssimo. Desde que assumiu a

liderança do bloco, sem dúvida alguma tem demonstrado sua inteligência, honradez e

equilíbrio, trazendo a todos os liderados o que buscou e encontrou, juntamente ao

Líder de Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro. Estamos de parabéns. Destaco

ainda que hoje pude ouvir  com muita alegria o Deputado Antônio Júlio  dizer que,

graças à eficiência extraordinária do nosso Governador Antonio Anastasia, foi selado

o compromisso do resgate da tranquilidade. Sem dúvida alguma, houve inteligência

do nosso Governador, vontade em continuar sendo um grande gestor e compromisso

com os servidores do nosso Estado. Parabéns a todos.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  peço para  declarar  meu voto  em

relação aos dois  vetos.  De uma forma ou de outra,  esses vetos  propiciaram que

entrássemos num processo de obstrução e, obrigatoriamente, abríssemos o diálogo

com os professores, especialmente com o governo.  Durante 112 dias, vimos uma

postura de intransigência por parte do governo, que jamais havia sido vista em Minas

Gerais. Falo isso não apenas como Deputado, mas como professor e fundador da

União dos  Trabalhadores  de  Ensino.  Nem mesmo no regime militar  tivemos  uma

greve tão longa, e nenhum Governador deixou de dialogar com o sindicato durante o

período grevista.  Foi  a primeira  vez.  Isso  demonstrou  intransigência  e ao mesmo

tempo incompetência – não digo do Governador, porque, afinal de contas, ele próprio

sentou-se com o Deputado Antônio Júlio,  e  depois  o Secretário  Danilo  de Castro

sentou-se com os Deputados da Oposição, como bem lembrou o Deputado Sávio

Souza Cruz. Mais que isso, o Secretário também se dirigiu ao Governador para que o

texto final entregue ao sindicato fosse produzido. No final das contas, o Governador,

pela força da greve, por sua concepção democrática ou seja lá por qual motivo, pois

não me cabe fazer juízo de valor... O certo é que venceu, ao final,  pelo menos o

diálogo com os Deputados. Acho que o Governador ainda deve receber o Sind-UTE.
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Não é possível que um sindicato da envergadura do Sind-UTE, a representação da

educação  e  dos  professores,  não  seja  recebido  pelo  Governo  do  Estado.  O

Governador  deveria,  ainda  nesse  processo,  receber  o  sindicato  e  verificar,  ele

mesmo,  o  que pode ser  adiantado,  para  que não fique na história  como o  único

Governador a não receber um sindicato num período de greve. Isso é uma marca

ruim, pois já existe o recorde de 112 dias de greve. Tenho a esperança de isso ter

sido um erro da equipe do Governador, e não dele. Assim espero! É de se estranhar

também o sumiço de alguns. O mais sumido, o Senador Aécio Neves, nos estranha

em absoluto. Cento e doze dias de greve e até agora o Senador mais votado de

Minas Gerais simplesmente não disse absolutamente nada sobre esse tema, como se

nada estivesse ocorrendo em Minas Gerais, como se ele não tivesse feito um choque

de gestão durante oito anos, que fez com que o professor tivesse o pior piso do País:

R$369,00.  O  sumiço  do  mais  sumido  realmente  nos  estranha,  porque  deixou  o

Governador Anastasia sozinho no embate, sem procurar nenhum socorro,  sem se

dirigir nacionalmente para pedir soluções, sem se mostrar e sem receber o sindicato.

Ficou sumido. Acho que a alcunha de “O Senador, o mais sumido” lhe cabe bem,

porque realmente foi isso o que vimos durante todo o período da greve. Deputados

Federais  apareceram  e  colocaram  a  cara,  uns  mais,  outros  menos,  uns  de  uma

maneira, outros de outra, o Senador Cristovam Buarque, o Senador Clésio Andrade e

o Senador Perrella disseram-se favoráveis à greve. Gustavo Perrella, parabenizo seu

pai, o Senador Perrella, pois, ao final, disse ser favorável à greve. Entretanto, o mais

sumido, não. Esse nada disse. Não trouxe conforto ao Governador e muito menos se

dirigiu aos professores. Então, fica aí mais um título: “o mais sumido”. Acho que cabe

bem ao Senador Aécio Neves. Repito o testemunho do fruto final deste Parlamento,

de ter conseguido, após muitos atritos, ser o pivô da solução do problema. De uma

forma ou de outra, saiu daqui a solução desse impasse. Como disse, e repito, a figura

do Presidente foi importante ao reconhecer que, mesmo o Regimento apregoando

que no interior  do Plenário fiquemos apenas nós,  Deputados,  o Presidente soube

compreender que usar da violência e de suas prerrogativas - pois ele as tinha - seria

muito mais prejudicial que esperar sabiamente e chegar a uma solução. Presidente,

sei que muitos da base do governo procuraram V. Exa. e o incentivaram para que
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tivesse a postura da força, da violência, da autocracia, e não do diálogo. Parabenizo

V. Exa. e a democracia, o Parlamento, neste caso, apesar do mais sumido não ter

dado as caras. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

começo minhas palavras,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  pedindo a V.  Exa.  que,  ainda

nesta tarde, responda ao Deputado Rogério Correia se algum de nós lhe pediu, há

qualquer hora, que fosse truculento com alguma pessoa, porque ele está insistindo

em  dizer  isso.  Seria  bom  que  V.  Exa.  se  pronunciasse  a  respeito  de  qualquer

Deputado  da  base  do  governo  pedindo  a  V.  Exa.,  a  qualquer  hora,  a  qualquer

momento, que usasse de truculência. Quero dizer também que fico impressionado

como a Oposição nesta Casa, particularmente o PT e o Deputado Sávio Souza Cruz,

ficam incomodados com o Senador Aécio Neves. Isso dá a entender que a greve

tinha  um  interesse  político  grande,  porque  mexe  e  vira  falam  do  Senador  Aécio

Neves. Agora estão dizendo que ele sumiu, que ele não participou do processo. Ora,

o Senador Aécio Neves – aliás, é bom que o Deputado Rogério Correia volte para

ouvir – acabou de entrar ontem com um projeto no Senado Federal que melhora a

alíquota  de  Minas  Gerais  na  participação  na  mineração  no  Estado,  procurando

compará-la, ou, pelo menos, assemelhá-la ao “royalty” do petróleo, como já acontece

nos  Estados  produtores  de  petróleo  no  País.  Então  ele  está  buscando  melhorar

significativamente a arrecadação do Estado de Minas Gerais. E, ao melhorá-la, estará

melhorando para todos, tanto para o professor quanto para o funcionalismo de modo

geral. Esse é um passo grande no intuito de resolver a situação. Portanto eles estão

confundindo. O Senador não quis buscar o holofote como muitos. O que ele procurou

foi buscar a solução, assim como o Governador Anastasia ao renegociar a dívida de

Minas Gerais. Muitas, inúmeras e centenas de vezes o Senador Aécio Neves tem

falado  em  novo  pacto  federativo  e  refundação  da  Federação.  Há  quanto  tempo

empunhou essa bandeira? O intuito é que não fique no governo toda a arrecadação,

praticamente 70% da arrecadação tributária nacional, e sim que seja distribuída com

mais justiça neste país e que os Municípios e o Estado não fiquem com o pires nas

mãos. V. Exa. também empunha essa bandeira, Sr. Presidente. O Deputado Rogério

Correia  diz  que  alguns  Deputados  ficaram  rancorosos  e  não  satisfeitos  com  a
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negociação. É preciso responder a ele que é o contrário. Todos nós ficamos felizes

com  a  negociação.  O  que  não  aceitamos  nem  concordamos  é  com  a  violência

praticada  por  alguns  ao  longo  de  toda  a  greve.  Essa  não  é  a  democracia  que

conhecemos. Não concordamos que se tragam aqui  os não professores, ou seja,

profissionais  de  greve  para  permanentemente  vaiar  os  Deputados  da  base  do

governo como se não tivéssemos o direito de usar esse microfone, mas somente a

Oposição. Isso não é diálogo. Não concordamos, Sr. Presidente, que invadam este

Plenário como invadiram profissionais... Isso só aconteceu na ditadura, conforme V.

Exa. disse muito bem. Então isso é ato de ditadura. Repito, Deputado Carlin Moura,

que,  em  nosso  domicílio,  nosso  local  de  trabalho  -  aqui  é  o  centro  das  nossas

atividades de trabalho -, fomos impedidos... Isso é ditadura. Não foi contra acordo

nem negociação que nos insurgimos, mas sim contra isso. Quem é contra professor?

Será  o  Governador,  o  Prof.  Anastasia?  Aliás,  até  hoje  a  maioria  das  pessoas  o

chamam assim. Será que todos nós, que fomos alunos de grandes professores e que

temos mães, irmãs e parentes professores? Por que seríamos contra os professores?

Não. Buscamos o entendimento do princípio ao fim, mas nos limites, até o extremo

tolerados pelo Estado. Nunca poderemos ultrapassar o limite prudencial da LRF, que

é de 46,55%. Todos sabem disso. O Governador Anastasia tem, sobretudo, dever

maior para com todo o Estado. Para se manter no cumprimento rigoroso desse dever,

foi até os seus limites e até onde pôde. Como bem disse o Deputado Antônio Júlio

hoje, na Comissão de Administração Pública - aliás, aqui ressaltou o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, a quem agradeço as palavras generosas a meu respeito -, entre os

grandes responsáveis por esse entendimento, estão à frente o Governador Anastasia

e o Deputado Dinis Pinheiro. Não podemos nos esquecer também dos nomes das

diversas  lideranças  desta  Casa  que  se  envolveram do  princípio  ao  fim  para  que

houvesse entendimento e chegássemos a bom termo. Também não podemos nos

esquecer nem da assessoria da Mesa desta Casa nem de todos que trabalharam

incessantemente  para  se  chegar  a  esse  acordo.  Ninguém  sozinho  pode  querer

assumir  a  paternidade  desse  entendimento.  Houve  colaboração  e  entendimento

geral.  Precisamos ressaltar  isso.  Volto  a  dizer  que,  se nos insurgimos,  Deputado

Rogério Correia, foi contra alguns excessos que nunca deveriam ter acontecido nesta
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Casa, porque não condizem com a tradição de um dos três Poderes do Estado de

Minas  Gerais  e  que,  a  meu  ver,  não  podem  ser  tolerados  neste  Plenário.  Muito

obrigado.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Srs.

Deputados e Sras. Deputadas presentes, quero registrar que ontem foi, realmente,

um  dia  histórico.  Permanecemos  nesta  Casa  até  às  24  horas,  meia-noite.  Sou

professora aposentada, filiada ao Sind-UTE desde o início da minha carreira. Digo

que esta Casa realmente cumpriu o seu papel.  Creio que estaríamos lamentando

muito se não tivéssemos conseguido o acordo, porque não sabíamos o que poderia

acontecer,  até  porque  havia  muita  tensão.  Os  professores  permaneceram

organizados por 100 dias, reivindicando seus direitos, e V. Exa., como já foi dito, teve

um pepel correto como Presidente porque ouviu os parlamentares, ouviu aqueles que

estavam mais próximos dos professores e tomou a decisão de, em muitos momentos,

acolhê-los. Eu queria, de fato, mencionar isso. O Governador, que estava irredutível

para negociar, com a intervenção deste Parlamento acedeu a um acordo. No meu

ponto  de  vista,  houve  avanços.  A categoria  ontem  encontrava-se  unida.  Foi  um

momento, como já disse, de grande importância para a democracia, para o governo e

para  o Estado de Minas  Gerais.  Creio  que todos ganharam:  os  professores,  que

conseguiram  terminar  a  greve  numa  assembleia,  de  maneira  democrática;  o

Parlamento,  a base do governo, os Deputados da Oposição e o próprio governo.

Ficaria  uma marca muito  negativa  se  o  governo continuasse irredutível.  Além de

mencionar o nome de V. Exa., Sr. Presidente, assim como o de outros Deputados que

ajudaram,  da  base de governo,  eu  não poderia  deixar  de  mencionar  o  nome do

Deputado  Rogério  Correia,  nosso  Líder  do  PT,  junto  com  o  do  Deputado  Carlin

Moura,  do  PCdoB,  pelo  importante  papel  que  tiveram  nesse  período.  S.  Exa.  é

professor,  e  sua  participação  foi  muito  importante,  a  sua  presença,  a  sua

permanência até a madrugada. Sabemos que momento de greve é um momento de

exceção e que existem mesmo divergências, que alguns acreditam que não poderia

ser dessa ou de tal maneira. Então, quero ressaltar, mais uma vez, a democracia que

reinou nesta  Casa.  Quero  também cumprimentar  os  profissionais  desta  Casa,  os

assessores, que souberam conduzir os trabalhos, assim como os que fizeram o papel
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da  segurança legislativa.  Uma coisa  interessante,  que não vi  pessoalmente,  mas

contaram-me que  ontem  uma funcionária  da  Casa,  ao  término  da  greve,  chorou

porque ficou emocionada, como eu disse, de ver o momento, verdadeiramente, de

democracia. Assim, deixo isso registrado. Que sejamos sempre este Parlamento, este

espaço de criar diálogos. Não digo que foi somente agora, mas também em outras

oportunidades eu e outros  companheiros  e companheiras  temos nos pronunciado

nesta Casa, sempre na defesa da construção do diálogo. Deputado Rogério Correia,

quero publicamente parabenizá-lo por ter nos representado. E faço isso não só ao

Deputado Rogério Correia, mas a esta Casa, na pessoa do Presidente. Que Deus

nos dê sempre sabedoria para, nos momentos mais difíceis, encontrarmos a saída, e

que seja a melhor para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

quero usar estes 5 minutos - e vou procurar usá-los de forma bem proveitosa – para

fazer  um  retrospecto  dos  acontecimentos  do  ano  passado,  quando  a  greve  dos

professores  durou  58  dias.  Naquela  oportunidade,  V.  Exa.  era  Secretário,  e  o

Presidente era o atual Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho. Sabemos o quanto foi

exaustivo e trabalhoso aquele processo, mas também o quanto ele pôde, de alguma

forma, mostrar o empenho desta Casa na busca das respostas e da solução para o

problema, que se repetiu este ano com mais intensidade. A greve durou praticamente

o dobro do tempo da do ano passado. Também não poderia deixar de fazer menção à

postura serena de V. Exa. Como um cristão temente a Deus, tenho certeza de que

não  veria  outro  comportamento  e  outra  forma  de  administrar  essa  situação  tão

conflitante,  como a que  V.  Exa.  usou para  conduzir  todo  o  processo.  Aliás,  essa

postura foi até motivo de elogio em um dos jornais que circula hoje. Lá fala dessa

tranquilidade e serenidade com que V. Exa. conduziu o processo, quando tinha, como

já foi  dito  pelo  Deputado Rogério  Correia,  as  prerrogativas  de  poder  tomar  outro

caminho, outras decisões, mas preferiu o equilíbrio, o bom-senso, enfim, prevaleceu a

sensatez e esse coração humano que V. Exa. tem. Nesta Casa somos 77 Deputados.

Nesta Casa qualquer pleito, para ser vitorioso, depende de um quórum mínimo, mas

depende  ao  mesmo tempo  dos  77  Deputados.  Portanto  quero  registrar  algo  que

considero importante. Prof. Sávio, resgatando a história, não podemos cometer um



1895
____________________________________________________________________________

erro  histórico  que cometemos ao  longo de anos.  Sempre  que se  pergunta  quem

descobriu  o  Brasil,  a  resposta  está  na  ponta  da  língua:  Pedro  Álvares  Cabral.

Normalmente  digo  que  ele  deve  ter  tido  muito  trabalho  para  remar  sozinho  de

Portugal até aqui. Não havia mais ninguém com ele no navio para conduzi-lo a esta

terra.  Quero dizer  com isso que, a despeito do empenho de um grupo que lutou,

trabalhou, ele teve respaldo para se empenhar, lutar e buscar o diálogo. Creio, Sr.

Presidente,  que  hoje  temos  a  tranquilidade  nesta  Casa  como  resultado  da  boa

condução, embora não agradando a todos. Quero deixar isso registrado, pois, assim

como eu, vários Deputados desta Casa receberam muitos “e-mails” ácidos e críticos,

alguns deles faltando até com a educação – e vindos de profissionais da área de

educação,  convém dizer.  Foram “e-mails”  que criticavam a falta  de empenho dos

Deputados. Aliás, hoje recebi um “e-mail” que citava a falta de empenho do Deputado

Rogério Correia.  Não pude concordar  com a pessoa e respondi  ao “e-mail”,  pois

vimos o seu empenho como Líder da Oposição nesta Casa, enquanto ainda o PMDB

fazia  parte  do  bloco  de  oposição.  Mas  cheguei  a  receber  esse  “e-mail”.  Vou

encaminhá-lo ao Deputado Rogério Correia para que ele também possa responder à

pessoa, pois o “e-mail” chega a ser ofensivo. Às vezes as pessoas estão de longe e

não  acompanham  o  dia  a  dia.  Não  sabem  o  que  acontece  fora  do  Plenário:  o

desgaste,  as  discussões,  o  diálogo  e  a  busca  do  entendimento.  Para  alguns,  o

Deputado  só  está  realmente  empenhado  na  causa  se  estiver  no  Plenário,  e  se

esquecem de que as decisões, de fato, acontecem nas conversas fora deste local, lá

no gabinete de V. Exa. e junto ao governo, como aconteceu. Espero que, a partir

desta  nova  etapa,  saia  da  parte  do  governo  uma  resposta  que  agrade  aos

trabalhadores da educação. Mas lembro que esses “e-mails” ácidos e mal-educados

não vão nos atingir e impedir de continuar a luta nesta Casa. Não tomaremos apenas

como parâmetro esses poucos “e-mails”. Na verdade, não devo ter recebido muitos,

talvez  meia  dúzia  deles.  Já  outros  Deputados  devem  ter  recebido  dezenas  ou

centenas. Não sei. Creio que o que essa meia dúzia fala não prejudicará o que mais

de 200 mil fazem neste Estado, que é o grupo de profissionais da área de educação

em nosso Estado.  Fique aqui  esse registro.  Portanto,  parabenizo  a assessoria da

Casa  e  deixo  aqui  o  meu  reconhecimento  a  todos  aqueles  que  deram  a  sua
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contribuição direta ou indiretamente, que visível ou invisivelmente trabalharam nesse

processo. Mais uma vez parabenizo V. Exa. pela serenidade, pela tranquilidade que

passou a todos nós e o respeito com que tratou esse movimento, pois em alguns

momentos, como bem disse o Deputado Bonifácio Mourão, faltou-se com o respeito

para com os Deputados desta Casa. Graças a Deus hoje o clima é sereno e de paz.

Sinceramente, espero que os frutos advindos de todo esse processo sejam bons para

toda  a  sociedade:  professores,  pais,  alunos,  enfim,  todos  os  que  também  estão

ligados direta ou indiretamente ao assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio -  Sr.  Presidente,  na verdade, depois de uma semana

tensa, aproveitamos este momento de calmaria nesta Casa. Tivemos de ter  muita

tranquilidade e paz entre nós depois, pois a semana passada foi muito tumultuada

durante o encaminhamento de algumas propostas, principalmente na questão das

professoras. No entanto, gostaria de deixar o meu testemunho de que a greve só

terminou por causa da participação da Assembleia Legislativa. A greve se alongou por

falta  de  diálogo entre nós  mesmos.  Cansei  de  dizer  que faltou  quem levasse ao

Governador as dificuldades, os problemas e a truculência como as Secretárias de

Planejamento e de Educação trataram essa questão da greve, às vezes achando que

não havia greve ou querendo desmoralizar o movimento ou o próprio sindicato dos

trabalhadores. Por isso, tivemos todas essas dificuldades. Importante ressaltar que

houve  uma figura  que  foi  primordial  no  encerramento  dessa  crise,  o  Governador

Anastasia. Na ocasião, tive oportunidade de ter uma conversa com ele no dia anterior.

Aliás, liguei para o Presidente e para alguns Deputados dizendo que estaria lá com o

Governador para ter uma conversa com ele. Mostrei-lhe todas as dificuldades que

estávamos  passando  aqui  na  Assembleia  Legislativa  e  as  truculências  que

encontramos,  pois  queriam  fazer  tramitar  o  projeto  sem  nenhuma discussão.  Até

então o projeto não teve uma discussão, e isso estava trazendo uma tensão muito

grande, Sr. Presidente, até entre nós que estávamos na Oposição e, às vezes, até

com  os  funcionários  da  Casa,  pois  estavam  todos  trabalhando  para  tratorar  a

Oposição e o Sindicato, a fim de não dar a eles a oportunidade de saírem vitoriosos.

Ora,  essa  luta  não  tem  vencedor.  Todos  estávamos  sangrando  diante  desse

problema:  o  Sindicato,  os  professores,  os  alunos,  os  pais,  os  Deputados,  a
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Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Até comentei em meu pronunciamento

que disse ao Governador que essa questão estava sendo tratada de forma muito

rancorosa, como bem disse o Deputado Rogério Correia, como se fosse um projeto

de governo, partidário. A partir  desse momento o Governador entendeu. Disse-lhe:

“Governador,  enquanto  estivermos  tratando  dessa  forma,  como  um  projeto  de

governo, não chegaremos a lugar algum, porque ficará esse embate do PMDB e PT

juntos contra o PSDB, com a base do governo, e entraremos em um atrito que não

terá fim”. O Governador entendeu quando lhe disse que essa questão era de Estado.

Mesmo ele não querendo receber o movimento grevista se em certo momento não

houvesse paralisação, ele teria de entrar pessoalmente para resolver. Disse-lhe ainda

que só sairíamos desse impasse se houvesse alguém político do governo para cuidar

da ação. Assim, ele indicou o Secretário Danilo de Castro naquela mesma noite, após

a reunião que tive com ele, Governador. No outro dia, pela manhã, o Secretário já

estava aqui na Assembleia reunindo-se com alguns Deputados, inclusive do PSDB,

para que achássemos uma saída.  Na parte da tarde, mais ou menos às 5 horas,

houve  uma  solução  definitiva.  Portanto,  quem  acabou  com  essa  greve  dos

professores do Estado de Minas Gerais – e não vi ninguém da base do governo nem

nós – foi o nosso Governador, Prof. Antonio Anastasia. Ele viu as dificuldades e os

problemas e determinou que pudéssemos, pelo menos, discutir o projeto e atender

algumas  reivindicações  do  Sindicato.  Não  vai  atender  todas  porque  ninguém  sai

vitorioso com tudo o que quer. Ele teve um papel importante junto com todos nós. O

Deputado Rogério Correia teve um papel importante; o Deputado Adalclever Lopes,

na negociação da noite e ontem durante todo o dia, representou o PMDB na minha

ausência e teve um papel importante. Nós estávamos querendo resolver o problema,

não estávamos brigando partidariamente. Até porque, Carlin, a briga partidária estava

sendo  boa  para  nós,  da  Oposição,  porque  a  toda  hora  criavam  um  fato  e

respondíamos, falávamos, xingávamos. Mas não era o melhor momento. Nós, que

participamos – poucos Deputados tiveram a coragem, como o Deputado Alencar da

Silveira Jr., Rogério Correia e Adalclever Lopes, que, às 23 horas, estavam conosco,

conversando com as pessoas acorrentadas -, vimos o clima, e a maioria não quis

participar.  Agora sei que muita gente está contrariada porque o governo negociou,
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porque só vai votar o projeto daqui a 15 dias, quando vai começar a tramitar na Casa.

Mas foi importante. Quero parabenizar o Governador Anastasia, que, pela primeira

vez, teve as informações corretas a respeito do que estava acontecendo, Rogério. Até

então, ele estava sendo ludibriado pelas Secretárias de Estado de Planejamento e de

Educação.  Esta  última,  hoje,  em  uma  infelicidade  total,  tentou  desmoralizar  o

Governador  Anastasia  ao  dizer  que  a  greve  acabou  porque  não  havia  mais

movimentação. Será que ela não viu pela televisão o que estava acontecendo aqui na

porta? Ela tem que lembrar que quem acabou com a greve foi o Governador. A greve

não acabou porque tinha que acabar. O Governador entrou na negociação, trocou os

atores, e houve uma solução. Ela foi de uma infelicidade total, pois quis desmoralizar

a  nossa  Casa.  Conheço  as  dificuldades  pelas  quais  o  Deputado  Dinis  Pinheiro

passou, porque havia hora em que pensávamos que deveríamos tomar uma decisão

mais drástica, talvez de forma violenta. Entretanto, ele teve paciência, e todos fomos

construindo essa saída boa. Hoje, vemos a Casa nesta paz, que há tantos dias não

tínhamos. O diálogo faz parte da democracia, e foi o que faltou nesse período todo

em que brigamos. Tive discussões com o Deputado que estava na Presidência, e

começamos  a  ficar  incomodados.  O  diálogo  foi  o  que  resolveu.  Quero  dizer  à

Secretária de Educação que quem resolveu grande parte da greve não foi ela nem a

Secretária de Planejamento, mas o Governador Anastasia, que, pela primeira vez, por

meio  deste  Deputado,  teve  as  informações  a  respeito  da  realidade  da  greve  e,

imediatamente, tomou esse posicionamento. Portanto, parabéns ao Prof. Anastasia

por nos dar, pelo menos hoje e pelos próximos dias, a alegria de acabar com a greve

que incomodou o povo de Minas e todos nós. Eles brincaram com essa greve, mas

112 dias de greve não são coisa para se brincar. As Secretarias de Planejamento e de

Educação brincaram com essa greve. Se houve 112 dias de greve, não foi por culpa

do  Governador  -  hoje,  posso  dizer  isso  com  muita  tranquilidade  -,  mas  das

Secretárias truculentas, que trataram essa greve na base da força e sem diálogo.

Agora, após o diálogo, graças a Deus, estamos em paz. Obrigado.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  parabenizo  V.  Exa.  pela

paciência e  pela liberdade que está  dando nesta reunião.  Os Deputados que me

antecederam pediram para discutir o veto. Discutir o veto, e não, o tema do veto.
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Votamos e estamos aqui para discutir o veto, e V. Exa. aceita. Ou melhor, não para

discutir  o veto, mas para dar a declaração de voto do veto. Quero lembrar a esta

Casa que o voto é secreto, portanto, como vamos declarar um voto secreto? Lembro

o projeto do Deputado Sargento Rodrigues que acaba com o voto secreto. Aí, não

teremos mais problemas, pois todos saberão de quem foi o voto. Na hora em que

pedirmos para declarar o voto, o voto será aberto. Gostaria de saber onde arrumar

declaração de voto secreto. Então, é a paciência de V. Exa. Essa mesma paciência V.

Exa. teve durante todo esse período. Se fosse depender de alguns companheiros...

Quero  lembrar  que,  naquela  terça-feira,  quando  entramos  aqui  e  havia  alguns

infiltrados - tenho certeza de que não eram professores -, disseram bem claro para

mim e para os Deputados Rogério Correia,  Antônio Júlio e Adalclever Lopes,  que

esteve aqui naquela madrugada, às 2 horas da manhã: “Deputado, ou eu saio morto

ou mato. Ou vou matar ou vou viver com essa greve”. Foi isso que ouvimos neste

Plenário. Houve um que disse: “vou pular lá de cima, esborrachar neste Plenário e

vou morrer. Vão chamar toda a imprensa, e quero ver como vão fazer”. Ia acontecer o

pior. Poderia ter acontecido o pior se não fosse a serenidade de V. Exa. Foi isso que

disse um desses infiltrados, que, tenho certeza, não era professor. Faltou esta Casa

fazer a identificação de cada um. Faltou perguntar: “O senhor é professor? O senhor

está com essa atitude, é professor?”. Poderia dizer:  “Não, não sou professor, sou

guerrilheiro, sou isso, sou aquilo”. Naquela noite, ouvi uma professora me xingando.

Depois expliquei a ela que eu realizava um trabalho parlamentar aqui, que criei a TV

Assembleia, e era por isso que aquela reunião continuava até aquele momento. Que

estávamos sendo transmitidos ao vivo para muitos Municípios. Sr. Presidente, criei a

TV Assembleia, o Ficha Limpa e sempre estive ao lado dos professores. Há aqui um

projeto de minha autoria em que taxamos o minério da mesma forma como íamos

taxar  os  combustíveis.  Seria  um  dinheiro  para  a  educação.  Então,  ela  me disse:

“Deputado, pelo menos o senhor vai deixar eu fumar aqui dentro, já que deixou a

gente ir ao banheiro”. Eu disse que poderia, mas que fosse fumar lá fora, porque a lei

antifumo fui eu quem criou. Ela foi fumar, mas não voltou. Essa eu não deixei voltar,

porque  não  era  justo  que  voltasse.  O  tempo  todo  a  TV  Assembleia  mostrou  a

realidade  desta  Casa  na  greve.  Quantas  e  quantas  vezes  isso  aconteceu?  Em
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momento algum a TV foi editada para não mostrar aquela menina do cabelo azul que

estava  aqui.  Tenho  certeza  de  que  ela  é  cruzeirense.  Tenho  certeza  de  que  a

professora é cruzeirense. O time dela está indo para a segunda divisão. Naquele dia,

disse-lhe que ela estava chorando por causa disso. Ninguém encostou a mão nela,

Sr.  Presidente.  Ninguém encostou a mão nela,  o Deputado Rogério Correia sabe

disso. Hoje ele teve condição de chegar perto do segurança, do Policial Legislativo e

pedir desculpas, porque viu que ele não gostou. O Deputado Dilzon Melo também vai

expor isso. Então, as coisas aconteceram com tranquilidade. V. Exa. já imaginou se

tivesse deixado à vontade? O pessoal ia chegar, pular e morrer aqui. Imaginem se o

Alencar  estivesse no Japão,  do  outro  lado do mundo,  na  Rússia ou  em Sabará.

Poderiam  perguntar:  “Deputado,  V.  Exa.  é  daquela  Assembleia  onde  morreu  o

professor?”. Como isso ia ficar? Mas V. Exa. é sereno, tranquilo. Quando se fala de

Aécio Neves, temos de arrumar um jeito. Os Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério

Correia receberão brevemente a minha recordação, a minha homenagem, ou melhor,

o meu presente, que trarei brevemente. Tenho certeza, o Senador Aécio Neves... Por

quê? Porque o Aécio deixou o governo de Minas, está preocupado com Minas no

Senado. Mas a oposição de Rogério Correia e de Sávio Souza Cruz não deixou o

Senador Aécio Neves. Eu e o Deputado Rogério Correia começamos a vida pública

juntos, na Câmara de Vereadores, no tempo de Sérgio Miranda. Falamos com muita

tranquilidade disso. Só a gente está nisso, não é, Rogério? Naquele tempo havia o

Patrus Ananias, que hoje está sem mandato, o Pe. Lage, que já não está aqui, e a D.

Helena, que também não está mais aqui. Quantos e quantos Deputados passaram, e

a gente continua. Mas o Deputado Rogério tem uma grande frustração porque não

teve  oportunidade  de  fazer  oposição  ao  Aécio  Neves.  Hoje  entendo  o  Deputado

Rogério. Se ele hoje for à terapia, que tenho certeza que faz, e perguntar à psicóloga:

“Por que o meu amor total pelo Senador Aécio Neves?”, ela dirá que é porque V. Exa.

não teve condição de lhe fazer oposição. O Deputado Rogério Correia não estava

aqui nos últimos quatro anos, quando o Aécio brilhou. Ele precisa começar a lembrar:

ele não fez oposição ao Aécio. O Deputado Sávio Souza Cruz, da mesma forma, não

teve condições de fazer, no primeiro ano, oposição ao Senador Aécio Neves. Por isso

os dois ficam se lembrando, o tempo todo, do Aécio, ficam dizendo “Aécio isso, Aécio
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aquilo”. O Senador está trabalhando por Minas, lá no Senado. Durante oito anos ele

fez muito mais do que os Governadores que passaram e que ele teve oportunidade

de defender aqui. E o Estado estava parado. Estamos lado a lado com o Governador.

O Deputado Sávio Souza Cruz teve oportunidade de ficar dois anos como Secretário

de Estado, e o Estado, parado. Depois que o Aécio entrou, o Estado deslanchou.

Muito obrigado a V. Exa. pela paciência nesta minha declaração de voto. O meu voto

é  secreto,  não  posso  contá-lo  a  V.  Exa.,  ao  Deputado  Rogério  Correia  nem  a

ninguém. O voto é secreto, e não existe declaração para ele.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente. Não pedirei nem o encerramento, de plano, da reunião, para, depois, o

Deputado Durval Ângelo não achar ruim comigo. Mas o Deputado Durval Ângelo não

está aqui agora, então, eu poderia até pedir.  E nem Deputados Rogério Correia e

Sávio Souza Cruz, queridos companheiros, Oposição e admiradores do Senador que

mostrará o que foi fazer: trabalhar pelo Brasil e por Minas Gerais. Muito obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registro a presença amiga dos Vereadores José Sebastião e

Tinin do Sindicato, de Brasília de Minas. Sejam bem-vindos.

3ª Parte

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2ª Fase da Ordem do Dia, a

Presidência  passa  à  3ª  Parte  da  reunião,  destinada  a  comunicações  e  a

pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) - falecimento do Sr. José Edison

da Costa, ocorrido no dia 24/9/2011, em São Paulo (SP); e falecimento do Sr. José

Décio Drumond, ocorrido no dia 26/9/2011, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* – Deputados Dinis Pinheiro, ilustre Presidente, e Rogério

Correia;  ilustre  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  ontem,  durante  aquela  histórica

assembleia geral dos professores da rede estadual de Minas Gerais, mais uma vez a

Profa. Beatriz Cerqueira demonstrou sua capacidade de liderança e sua grandeza
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pedagógica.  A  assembleia  durou  quase  10  horas,  enquanto  transcorriam  as

negociações com o governo e com a comissão que estava com o Deputado Luiz

Humberto Carneiro, Líder do Governo, e os Deputados da Oposição, em um processo

de  discussão  com  o  Secretário  Danilo  de  Castro  para  fechar  o  termo  de

compromisso. A Profa. Beatriz Cerqueira, ao reabrir a assembleia, reafirmava pontos

fundamentais. Primeiro, ela lembrava que, desde a primeira hora, Deputado Rogério

Correia, o motivo da greve dos professores, motivo esse que jamais foi alterado, é a

defesa  do  piso  nacional,  com  respeito  ao  plano  de  carreira  dos  professores  do

Estado.  Naquela  época,  a  assembleia  foi  decisiva.  Quem  é sindicalista  e  conduz

processo de greve sabe que um dos momentos mais difíceis desse processo é o de

deliberar, em uma assembleia, pela suspensão ou não de uma greve, porque isso

exige toda a compreensão e a habilidade da liderança sindical. A Beatriz lembrava

que o rumo da greve nunca havia sido perdido: a defesa do piso salarial. Ela pedia,

naquele momento, a unidade da categoria, e isso foi compreendido, com muita força,

pelos  professores.  Além  disso,  solicitava  que  as  pessoas  não  se  deixassem

contaminar pelas intrigas de que eventualmente todo movimento pode ser vítima. Há

pessoas que querem contaminar e dificultar o movimento.

A categoria de professores mostrou que eles  estavam ali  firmes, coesos e sem

perder a perspectiva de que a greve foi pelo piso salarial e pelo respeito à carreira.

Foi muito bonito aquilo, porque víamos ali professores de diversas regiões do Estado.

Havia  lá,  Deputado  Rogério  Correia,  em  todas  as  assembleias,  professores  do

Conservatório de Música de Ituiutaba. Eles compareceram a todas as assembleias.

Os professores de Montes Claros e da minha pequenina Virgolândia estiveram em

todas as assembleias, mostrando que a luta envolvia o conjunto dos professores do

Estado de Minas Gerais,  com todas as dificuldades que eventualmente pudessem

decorrer da greve.

Especialmente  ontem,  também  percebemos  ali  muita  firmeza.  A sociedade  civil

organizada esteve presente para prestar solidariedade aos alunos e aos movimentos

sociais. Isso é legítimo, plenamente legítimo em uma sociedade democrática e é o

que faz a grandeza do movimento histórico dos professores. Sem dúvida, a greve

poderia ter demorado menos, mas não foram os professores os responsáveis pelo
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recorde da greve mineira de 112 dias. Uma vez alcançados seus objetivos, com a

reabertura  das  negociações,  quais  fatos  ocorreram? Cessaram  a  greve  de  fome,

desocuparam o Plenário, sempre de forma muito civilizada e respeitosa, porque eles

faziam uma jornada cívica, e não, um ato de vandalismo ou invasão.

Percebe-se a grandeza da figura do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, por

tantos títulos justos que lhe foram concedidos. Eu lhe daria mais um, e V. Exa. teria

um  papel  adicional,  o  de  Rei  Salomão,  porque  soube  conduzir  a  situação  com

sabedoria e equilíbrio. Acima de tudo, soube agir com a sabedoria e com a equidade

que  o  cargo  lhe  exige.  V.  Exa.  sempre  foi  um  intermediador,  e  isso  reforçou  a

comissão de negociação. Ontem restou comprovado aquilo que todos nós, de bom-

senso,  já  sabemos:  o melhor  caminho é o diálogo,  a negociação,  o consenso.  O

trunfo maior que o movimento de ontem conquistou foi a reabertura da negociação.

Sr.  Presidente,  o  que queremos é continuar  ressoando nesta  tribuna e  fazendo

apelo às Deputadas e aos Deputados: não nos iludamos! A nossa missão, enquanto

parlamentares,  não acabou.  Muito  pelo  contrário,  ela  começa agora.  Ao  invés de

ficarmos fazendo discurso que não contribui para a unidade, como aquele que mostra

sentimentos feridos, devemos nos ater ao termo de compromisso firmado ontem pela

categoria dos professores em assembleia,  representada pelo  seu Sindicato,  Sind-

UTE, e pelo governo do Estado de Minas Gerais. Eles contarão com a comissão de

negociação, da qual farão parte seis Deputados desta Casa.

O acordo celebrado é muito claro e é para o pagamento do piso nacional, para a

adequação do vencimento básico da carreira dos professores. Corrijo: adequação do

vencimento  básico  das  carreiras  da  educação,  porque  não  abrange  apenas  o

magistério. Pelo termo de compromisso, a adequação do vencimento básico se dará

para os professores, mas também para os especialistas da educação e os auxiliares.

A adequação é  para  as  diversas  carreiras  –  no  plural  –  da  educação  em  Minas

Gerais. Vamos adequar o vencimento básico observando as diversas gradações da

carreira, as diversas modalidades, níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a graduação -

nível médio, licenciatura plena, mestrado, doutorado. Adéqua-se o vencimento básico

de acordo com a graduação do profissional. Ficou estabelecido que a recomposição

plena nas letras se dará de 2012 a 2015. Portanto, nós, Deputados, por meio dessa
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comissão e de um projeto de lei que deverá ser votado por esta Assembleia, teremos

de fazer a previsão, estabelecer as regras, dizer os prazos e determinar quais níveis

serão quitados primeiramente.

Acima de tudo, concordo com o que foi dito aqui, isto é, que precisamos apontar a

fonte do financiamento, apontar a origem do orçamento. Não tenho dúvida quanto a

isso. Há um impacto sobre o orçamento do Estado, e temos a obrigação, enquanto

legisladores, de encontrar as fontes, em vez de ficar discutindo o sexo dos anjos,

brincando de “videogame”, de Atari. Aqui não é “Guerra nas Estrelas” para um ficar

atacando o outro, e, sim, um parlamento.

Temos de indicar as fontes e estabelecer os prazos. A comissão, que terá muito

trabalho, começará a funcionar a partir de amanhã, quinta-feira, na mesma data em

que os professores e os trabalhadores da educação retornarão às suas atividades.

Como  a  assembleia  acabou  ontem  praticamente  depois  da  meia-noite,  vários

professores que são do interior ainda precisavam pegar estrada para chegar às suas

localidades. Ficou acertado o retorno efetivo das aulas a partir de amanhã.

A comissão terá um trabalho árduo para apontar ao Plenário as orientações sobre,

por exemplo, como ficará a situação funcional dos dias parados, a anistia desses dias

para que o professor não fique prejudicado na sua progressão de carreira. Um papel

da comissão é a apresentação da anistia para os professores que estiveram nessa

luta histórica dos 112 dias de paralisação. A comissão também terá de se debruçar,

junto com o Sindicato, para estabelecer um calendário de reposição das aulas que

observe o direito dos alunos a uma reposição de qualidade, a uma reposição que,

além de repor a carga horária, reponha também o conteúdo e garanta ao mesmo

tempo o direito do professor ao salário por essa reposição. A comissão terá também

essa tarefa.

A comissão ainda debaterá temas atinentes a outras questões, por exemplo,  as

relativas ao subsídio, que também foi objeto do termo de compromisso. Não é o ponto

central da questão, porque a carreira é o que mais nos preocupa.

Sr. Presidente, ontem prevaleceu o bom-senso, prevaleceu aquilo que se espera de

um parlamento. O parlamento tem justamente o papel de intermediar o diálogo, tem o

papel  de  apontar  as  saídas.  Nessas  horas,  Sr.  Presidente,  não  precisamos  de
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incendiários. Muito pelo contrário. Ficamos aqui, na Casa, quase um mês, botando

lenha na fogueira – alguns, nem todos. Foi preciso que entrassem os bombeiros de

plantão.  As  nossas  questões  partidárias,  as  nossas  divergências,  as  nossas

preferências partidárias, de lideranças políticas, não interessam aos professores. Não

é isso. Os professores estão preocupados porque, durante 30 anos na história deste

país, eles não foram valorizados, e assim não haverá país moderno e rico. País rico e

sem pobreza para mim é país com educação, com professor. Não haverá um país

rico  se  não  houver  valorização  do  professor.  E  hoje  ele  tem  um  instrumento

fundamental. Nunca antes na história deste país houve uma lei que estabelecesse o

piso, o respeito à carreira. Por que razão, por qual ótica, por qual lógica possível os

professores abririam mão desse direito?

E não é só em Minas. Como muito bem lembrou o Deputado Elismar Prado mais

cedo,  essa  é  uma  questão  que  permeia  todos  os  Estados  da  Federação.  Os

professores estão corretíssimos em cumprir essa função, em ter feito esse movimento

cívico, essa paralisação cívica. Todos aqueles que intermediaram a negociação, que

serviram como construtores de pontes para a solução estão de parabéns.

Com muito prazer, concedo um aparte ao ilustre sindicalista Luiz Carlos Miranda,

grande Deputado da nossa Casa.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlin  Moura,  estou

observando atentamente a sua preocupação. Quando o Senador Cristovam Buarque,

do PDT, idealizou o piso nacional do salário da educação, deu isso como o começo,

mesmo sabendo que o piso nacional da educação de R$1.118,00 é muito baixo, muito

pequeno, pelo que representam os educadores para o futuro deste país. Vejo que,

neste momento em que os ânimos começam a se assentar, começamos a trabalhar a

quatro mãos, para que possamos ter no Estado de Minas um salário dos educadores

diferenciado do resto do Brasil, porque o que foi apresentado pelo Senador Cristovam

Buarque, do PDT, é só a referência, o princípio.

Penso que os Deputados, durante o período do movimento grevista, deram uma

demonstração inequívoca do comprometimento com a educação no Estado de Minas

Gerais. Tenho conversado isso com o Prof. Anastasia, que tem sofrido muito porque

não tem encontrado alternativas. Mas agora me parece que uma luz saiu no fim do
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túnel. Acho que agora vamos rediscutir esse processo. Penso que a Assembleia tem

um papel importante, como foi o papel do Presidente Dinis Pinheiro na reabertura das

discussões, porque a educação tem que ser tratada de forma diferenciada do resto

das questões do Brasil.

Parabéns  pelas  suas  preocupações.  Penso  que,  a  quatro  mãos,  precisamos

construir um projeto que valorize os educadores deste país. Parabéns.

O Deputado Carlin Moura* - Só para concluir, Sr. Presidente, quero agradecer o

aparte do ilustre Deputado Luiz Carlos Miranda. O Senador Cristovam Buarque é um

exemplo para todos nós. Temos a riqueza chamada pré-sal, e, outro dia, ele dizia que

o  pré-sal  pode  acabar  em 30,  50,  quem sabe 100  anos,  mas  acabará.  Se  essa

riqueza, esse patrimônio for investido em educação, jamais o País perderá. Então,

investir em educação é fundamental, especialmente investir no professor, porque não

há qualidade da educação sem qualidade do professor e sem condições de trabalho

para o professor.

Para concluir mesmo, Sr. Presidente, quero, de público e de forma simbólica, fazer

um  agradecimento  a  todos  aqueles  que  ajudaram  a  construir  as  pontes  para  o

diálogo, para a negociação.

Primeiramente,  parabenizo  o  Sind-UTE,  na  pessoa  da  Presidente,  Beatriz

Cerqueira, e todos os professores que fizeram essa luta maravilhosa. Parabenizo,

também,  o  nosso  Líder,  Rogério  Correia,  que  teve  um  papel  fundamental  nessa

greve. Parabenizo V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, que teve papel magistral, digno

de Presidente de Assembleia Legislativa  de Minas Gerais.  Parabenizo  o Líder  do

Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que foi decisivo. Agradeço, de público,

pela maturidade,  pelo equilíbrio do Secretário  Danilo  de Castro,  na condução das

negociações.  Também  de  público,  agradeço  e  parabenizo  o  Governador  Antonio

Augusto Anastasia pela sensibilidade. Acho que é assim que se constroem as saídas.

Estamos aqui para construir saídas e não para arrumar problemas.

Parabéns aos  professores.  Continuamos  atentos.  A questão não está  resolvida.

Ainda há muito trabalho aqui nesta Casa, que é fazer com que a lei garanta o piso

com respeito à carreira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
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O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados presentes, telespectadores da TV Assembleia.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de ocupar a tribuna para também, assim

como fez muito bem o Deputado Carlin Moura, fazer uma reflexão mais calma do fato

e homenagear algumas pessoas que acho que ainda não foram homenageadas no

final  desse período tão tenso da greve dos professores,  que teve,  na Assembleia

Legislativa, talvez o palco principal da solução, mas, durante muito tempo também, o

do conflito. Foi aqui que passamos parte do 1º semestre, até antes do encerramento

do  mês  de  julho,  com  os  professores  solicitando  de  nós,  Deputados,  apoio,  e

tentávamos, por meio da obstrução, sensibilizar o governo do Estado. Tentamos o

acordo, ainda no mês de julho, e, depois, quando o projeto para cá veio, retornamos,

para a Assembleia Legislativa, o palco principal das negociações dos professores.

Isso já foi citado. Já elogiei a postura de V. Exa., de Deputados nossos, do Bloco

Minas sem Censura, PT, PCdoB, PMDB, também de Deputados da base do governo

que buscaram essa possibilidade de acordo. Enfim, acho que isso nós fizemos.

Queria,  ainda,  homenagear  os  professores  na  figura  de  algumas  pessoas.

Primeiramente, quero homenagear a Profa. Beatriz. A Bia teve, durante esse período,

- e em nome dela parabenizo e faço uma saudação a todo Sind-UTE, à sua diretoria e

ao conjunto dos professores - uma condução muito segura da greve, muito firme,

mas,  ao  mesmo  tempo,  muito  paciente.  Ela  teve  uma  postura  que,  embora  de

firmeza,  não  promoveu  ataques  pessoais  a  ninguém,  nem  sequer  ao  governo,

colocando  à  frente  do  processo  as  reivindicações  históricas  que  os  professores

externavam,  durante  todo  o  período.  Nessa  ocasião,  o  Sind-UTE  tinha  duas

preocupações  básicas:  o  reconhecimento  do  governo  e  o  pagamento  do  piso,

conforme lei federal, e que esse pagamento se desse por meio do respeito à carreira

dos professores.  Durante todo o período foi  essa postura que o sindicato teve.  A

Profa. Beatriz se conduziu com muita firmeza nesses pressupostos. O Deputado Luiz

Carlos Miranda, que é também sindicalista, sabe das dificuldades que é dirigir  um

movimento  sindical,  em especial  uma greve.  E a  Profa.  Beatriz  o  fez  com muita

altivez,  muita  firmeza,  mas,  ao  mesmo tempo,  com muita  ternura  com  a  própria

categoria, com os seus aliados e com aqueles que puderam apoiar a greve. Foi a
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partir da sua liderança que o movimento sindical e social se uniu e se espelhou no

movimento  dos  professores  como  a  esperança  de  uma  luta  pela  melhoria  da

educação.  Por  meio  dela,  a  luta  passou  a  ser  não  apenas  a  luta  específica  da

categoria. Em torno dessa bandeira da educação, uniram-se estudantes, professores

universitários, trabalhadores de outras categorias e sindicatos.

Quero  parabenizar  a  Profa.  Beatriz.  Sem  erro  algum,  diria  que  ela  é  a  maior

liderança sindical  que despontou nos últimos anos no Brasil.  A Bia merece nossa

homenagem  da  tribuna  da  Assembleia.  Homenageio  ainda  a  Profa.  Alzira,  que

simbolizou  o  rosto  da  greve  ao  mostrar  o  seu  contracheque  com  o  salário  de

R$369,00, possibilitando desvendar a verdade, ou seja, mostrar que o piso era muito

baixo, que R$369,00 eram indefensáveis. Isso fez com que o governo enxergasse a

necessidade de se mexer. O contracheque da Profa. Alzira foi fundamental no período

da greve para mostrar que não adiantava dizer que a greve era política, que tinha

fundo ideológico, porque a razão estava com as professoras. Homenageio ainda o

Bidu, meu amigo e companheiro da Secretaria e da Superintendência de Educação

de Varginha, e a Marilda, nossa brava guerreira, que ficaram em greve de fome aqui

na Assembleia num momento difícil. Até isso trouxe paz e a esperança de que havia

vontade  absoluta  da  categoria,  e  a  certeza  de que a  fome era  menor  do  que a

necessidade de abrir o diálogo e a discussão. Casos como o da Profa. aposentada

Marilda e do Prof. Bidu foram fundamentais nesse processo. Homenageio também a

Profa. Aline Guerra, que, durante esse período, pôde mostrar como os professores

estavam indignados com a situação.  Daqui  do Plenário e aos prantos,  chamou a

atenção  de  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais  para  a  situação  de  tensão  e  a

necessidade  de  negociação.  Talvez,  se  não  tivesse  havido  esse  episódio  na

Assembleia  Legislativa,  não tivéssemos  chamado  a  atenção para  a  resolução  do

problema. A Profa. Aline Guerra merece ser tratada com respeito por esta Casa por

tudo o que significou. Enfim, homenageio os professores que tiveram a perseverança

de buscar uma negociação por 112 dias.

Quero ainda falar do futuro, assim como o Deputado Carlin Moura. A negociação

feita ontem, que culminou com a suspensão da greve, ainda é parcial. Nem todos

concordam  com  isso.  Alguns  professores  votaram  pela  continuidade  da  greve,
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achando que não ganharam  nada,  que ainda havia  sensação de  derrota;  mas a

imensa  maioria,  mesmo  compreendendo  a  insuficiência  da  proposta,  optou  por

retornar ao serviço por uma série de fatores, desde o cansaço até a observância de

que os próprios alunos não suportavam mais a situação. Além disso, a sociedade

pedia uma solução. Alguns sentiram confiança na palavra do governo, embora não se

possa muito acreditar  nela, não por causa do Prof.  Anastasia, mas pelo que vem

acontecendo em relação aos movimentos grevistas de modo geral. O fato é que a

maioria dos professores saiu daqui convencida de que houve uma vitória parcial, que

precisa realmente se concretizar,  Deputado Gilberto Abramo. Essa não é a vitória

salarial  dos  professores  apenas,  mas  a  esperança  de  um  sistema  educacional

melhor. É isso o que está em jogo.

Chamo  a  atenção  da  comissão  de  negociação  formada  por  seis  Deputados

Estaduais, três Secretários de Estado - Educação, Planejamento e Governo, que tem

uma visão  mais  política  -  e  o  próprio  Sindicato.  Serão  dias  de  trabalho  em  que

poderemos  apontar  para  a  sociedade  uma melhoria  real  no  sistema educacional

mineiro, que parte do pressuposto evidente de melhoria no sistema salarial no Estado

de Minas Gerais. Serão dias importantes que precisam ser construídos.

O  governo  reconheceu  que  não  era  mais  possível  debater  o  assunto

desconhecendo  o  direito  legal,  federal  -  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  dos

professores de receberem o piso.

Portanto, esse passou a ser um assunto encerrado. O governo demorou a sentir

que isso aconteceria. Todo o mês de julho passou, e não é verdade que, em julho,

existia  essa  proposta.  Não;  demorou-se  muito,  esperou-se  publicar  acórdão.

Aconteceram vários erros, e insistimos em fazer o acordo antes que o acórdão fosse

publicado, pois era aquilo que votaram os Ministros do Supremo. E assim acabou

acontecendo. Ou seja, perdemos meses preciosos de greve, quase dois meses, em

que se esperava a publicação do acórdão,  o que finalmente aconteceu.  Somente

depois disso, o governo foi obrigado a reconhecer o piso. Isso aconteceu apenas em

agosto, sendo que poderíamos ter avançado antes nessa questão. Não é verdade - e

o Deputado Carlin sabe disso - que em julho havia uma proposta igual à de agora. De

forma  alguma!  Em  julho  não  havia  sequer  a  concordância  do  governo  sobre  o
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pagamento do piso. Isso aconteceu apenas em agosto, em reuniões com o Ministério

Público, em que se reconheceu que o piso existia como lei. Aí, sim, colocaram-se os

R$712,00.

Por  pirraça,  o  governo  disse  que  os  R$712,00  serviria  para  todos,  sem  a

observância da carreira. É evidente que os professores não abririam mão daquilo que

conquistaram com anos de profissão, dando aulas, fazendo cursos. Desta tribuna citei

o exemplo da minha mãe, pois queria homenagear os aposentados em seu nome,

que fez o curso de Letras depois de formar todos os filhos, pois queria também, além

de ter uma melhor qualificação, subir na carreira. Como ela abandona a ideia de ser

professora  licenciada  em  Letras  e  recebe  o  mesmo  que  recebia  antes,  com

licenciatura em ensino médio? Não poderia o sindicato aceitar que o projeto fosse

votado aqui com esse erro crucial, da não observância da carreira. Essa foi a grande

conquista do dia de ontem, quando o Secretário  Danilo  de Castro,  consultando o

Governador – e o Deputado Carlin estava lá, pois saiu de uma reunião conosco e foi

até o Governador -, voltou e disse que estava acordado, que o Governador aceitou e

que era preciso, sim, que a carreira tivesse a ascensão por meio do que chamamos

de  reposicionamento  dos  professores  por  meio  do  piso.  Esse reconhecimento  foi

fundamental. Ainda não foi possível avançar, e aí aponto para o futuro na linha que o

Deputado Carlin abordou. Ainda não foi possível avançar com relação a quando, com

qual recurso, o que discutiremos agora. Entretanto tenho confiança de que a palavra

do Governador foi para que tentássemos resolver isso.

Pela primeira vez, Minas Gerais entrará na conta do Fundeb, com os repasses do

Fundo Nacional da Educação. Pela primeira vez, Minas estará entre os 10 Estados

que receberão repasses do Fundeb, conforme o Ministério do Planejamento. Isso nos

dá a oportunidade de obter mais recursos e de fazer a solicitação de outros recursos

do fundo nacional.  Portanto é  nessa linha que deveremos  trabalhar.  O  Deputado

Adelmo tem trabalhado na linha de renegociação da própria dívida do Estado, dívida

esta  negociada  na  época  de  Fernando  Henrique  Cardoso  com  o  ex-Governador

Azeredo e que hoje não nos serve mais. No passado ela foi feita de maneira errada e

agora, certamente, precisa ser rediscutida. A Presidente Dilma tem acenado com uma

discussão a esse respeito. Temos discussões feitas nesta Casa há muito tempo sobre
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a questão do “royalty” do minério. Hoje, como o Senador Aécio Neves estava sumido,

o Estado de Minas resolveu trazer esse assunto à baila, mas debatemos o “royalty”

do  minério nesta Casa há muito tempo.  Essa é também uma possibilidade a ser

discutida.

No final deste mês, chegará a esta Casa a planilha da Lei de Responsabilidade

Fiscal,  que mostrará que apenas 41% - é mais ou menos esse número -  estarão

comprometidos com o pagamento da folha. Portanto, o índice está muito longe dos

48% do limite  prudencial,  o  que atesta a  possibilidade de negociação.  Creio  que

agora temos um trabalho a fazer no que se refere à negociação. Há condições, sim,

de  avançar,  mas foi  fundamental...  Deputado Carlin  Moura,  há  também  o pacote

tributário, que deve ser votado. Podemos até mesmo analisá-lo de forma mais rápida.

Abriu-se  uma  possibilidade  de  discussão  desse  assunto  nessa  comissão,  mas

também não seria possível que isso tivesse como foco a educação, se os professores

não a tivessem colocado como prioridade do Estado, nem que fosse na marra. Como

dizia às vezes, o piso sai nem que seja na marra.

Essa é uma forma de luta,  pois,  se a prioridade não foi  estabelecida por  meio

simplesmente  do  processo  eleitoral,  há  outros  mecanismos  democráticos  na

sociedade, inclusive a greve. Na verdade, a greve é não somente um momento de

confronto, mas também um mecanismo no sistema democrático no qual aqueles que

não se sentem atendidos usam determinada forma de luta, que também é justa. Aliás,

são aqueles  que recebem menos,  os  oprimidos e  os  trabalhadores.  Foi  isso  que

aconteceu nesse sistema.

Finalizo minha fala solicitando à Secretária de Educação que tenha mais humildade

no trato  dessa questão.  Depois  que terminou a  greve,  dar,  logo de manhã,  uma

coletiva para a imprensa dizendo que o movimento acabou por inanição e negar o

acordo que fez o Secretário não contribui em absolutamente nada. Isso radicaliza o

processo. O que temos de fazer agora é o contrário, ou seja, reconhecer que foi dada

uma pausa, uma trégua, para se tentar buscar o diálogo. Todos deveríamos trabalhar

nessa linha. O nosso bloco de Oposição, PT-PCdoB, assim como o PMDB, que não

está  mais  no  Bloco  Minas  Sem  Censura,  mas,  sim,  no  Movimento  Minas  sem

Censura, irá com esse espírito. Tomara que o espírito do governo não seja agora de
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retaliação, amargura nem rancor pelo acontecido, mas, sim, de construção de uma

proposta futura. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Evidentemente quero agradecer às manifestações de aplausos

inerentes  à  minha  pessoa.  Deputados  Gilberto  Abramo,  Rogério  Correia  e  Carlin

Moura,  digo  que  sou  um  escravo  eterno  do  diálogo  e  sempre  utilizarei  esse

instrumento na consecução de buscas de soluções para os problemas que porventura

se revelarem à nossa frente. Digo aos senhores e às senhoras que felizes não são

aqueles que não têm problemas, mas os que sabem lidar com eles.

Reafirmo aqui, publicamente, que foram momentos muito tensos. Quero reverenciar

o conjunto  de todos os Deputados e Deputadas desta Casa.  Logicamente,  tive  a

oportunidade de avocar reflexões desses e sempre sugestões valiosas, construtivas,

consistentes, sensatas e que primaram pela busca permanente e efetiva do diálogo.

Sem dúvida nenhuma essa obra que hoje todos estão comemorando foi e é oriunda

dessa  participação  harmônica,  responsável,  patriótica  e  solidária  de  todos  os

Deputados  e  todas  as  Deputadas  desta  Casa,  sejam  da  Situação,  sejam  da

Oposição. Feliz o Estado que possui homens e mulheres de bem como estes aqui

que representam os mineiros e as mineiras.

Portanto, como Presidente do Parlamento, por obra e generosidade dos senhores e

das senhoras, reafirmo o meu aplauso e reconhecimento de muito esforço, aplicação,

dedicação e entrega – aliás, de entrega pessoal – para que, ao lado do governo de

Minas, pudéssemos... Aí vale a pena registrar a participação do Secretário Danilo de

Castro,  do  nosso  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  do  nosso  querido

Governador  Anastasia.  Todos  estão  caminhando  com  um  único  objetivo:  edificar

aquele ambiente de paz desejado por todos nós.

Confidencio aos senhores e às senhoras que as tensões foram muitas, em certos

momentos,  e ontem tive  a  oportunidade de repudiar  a  invasão no Plenário desta

Casa. Se foi  uma ação truculenta e um acinte à democracia, não significa que a

Presidência responderá também errando, de forma equivocada e afrontando o Estado

Democrático de Direito. Mesmo diante de um atrevimento por parte de uma minoria, a

Mesa da Assembleia, com a participação dos senhores e das senhoras, achou por

bem percorrer esse caminho da serenidade, do equilíbrio e do convencimento para
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estarmos aqui hoje avançando, certamente, em tantas outras etapas e conquistas do

Estado de Minas Gerais. Reafirmo que este Plenário, este solo vermelho é um solo

sagrado do Parlamento de Minas.

A Mesa, permanentemente, haverá de repelir, sempre de forma firme e serena, mas

dura e determinante, esses cenários aqui ocorridos.

Entendo  que  o  desfecho  foi  positivo  e  que  prevaleceu  esse  bom-senso,  essa

cordialidade,  essa  civilidade.  É  importante  que  isso  permaneça  nessa  nossa

peregrinação pelo Estado de Minas Gerais, que tem um único objetivo: melhorar a

vida das pessoas. Eu falo e reafirmo: se a vida pública, se o exercício dessa vida

pública que estamos exercitando não tiver objetivo nobre e não alcançar de fato a

melhora da qualidade de vida das pessoas, ela se torna pífia, pequena, nula. Mas eu

acredito na grandeza, na altivez do parlamento desta Casa.

Portanto quero parabenizar  todos  -  os  Srs.  Deputados,  as  Sras.  Deputadas,  os

servidores, enfim, todos que, de forma paciente, de forma humana, de forma cristã,

puderam dar sua contribuição para que vencêssemos mais esta etapa, objetivando

propiciar ao nosso povo, a nossa gente, ao setor de educação, dias melhores. Esse é

um  compromisso  permanente  do  Parlamento  de  Minas.  Reconheço  aqui,  no

Governador  Anastasia,  um  grande  timoneiro,  um  filho  de  professor,  um  homem

devotado à causa educacional. Tenho certeza de que todos nós, juntos, comungamos

desse mesmo pensamento, desse mesmo propósito, e vamos, sim, construir, cada

dia mais, uma etapa mais vitoriosa, mais virtuosa, sobretudo para a educação, haja

vista que a educação é o único instrumento forte e vigoroso para podermos caminhar

a passos firmes e vigorosos, com uma construção deste Estado desejado por todos

nós: um Estado mais justo e bem mais solidário.

Portanto, aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, a todos, os nossos parabéns e

o reconhecimento de que valeu a pena essa abnegação, esse esforço e, acima de

tudo, esse elevado senso de responsabilidade.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia
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29,  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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas  Ana  Maria

Resende  e  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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

Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  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  2.123/2011  (Deputado  Luiz  Henrique)  e

2.124/2011, (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. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.123 e

2.124/2011. 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 setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às  14h39min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

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

Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG -

2008-2011.  Registra-se a  presença da Deputada Luzia  Ferreira  e  dos  Deputados
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Rômulo Veneroso, Fabiano Tolentino e Carlos Mosconi. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o Sr. Alexandre Massura Neto, Gerente

Executivo  do  Projeto  Estruturador  Minas  Olímpica,  da  Secretaria  de  Estado  de

Esportes e da Juventude; e as Sras. Adriana de Cássia Barbosa, Gerente Executiva

do  Projeto  Estruturador  Centro  da  Juventude  de  Minas  Gerais  -  Plug  Minas,  da

Secretaria de Estado de Cultura; Maria Clara Almeida Cunha,  Gerente Adjunta do

Projeto Estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais da Secretaria de Estado de

Cultura,  representando  o  Gerente  Executivo,  Carlos  Antônio  da  Silva  Gradim;  e

Andréa  Mara  Cardoso,  Coordenadora  de  Convênios  da  Secretaria  de  Estado  de

Cultura, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de

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

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

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a

finalidade desta, 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 setembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira – Rômulo Veneroso.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Às  14h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por

indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o  Deputado Rogério Correia.  Havendo número regimental,  o  Presidente,

Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento de ofício do Cel.  PM Renato Vieira de Souza,  Comandante-Geral  da
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PMMG,  publicado  no  Diário  Legislativo  no  dia  15/9/2011.  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 1.774/2011, em turno único, do qual designou como

relator o Deputado Cássio Soares. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 329/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  com  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas,  em  virtude  de

redistribuição),  e  1.307/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  virtude  de

redistribuição). O Projeto de Lei nº 729/2011 é retirado da pauta por determinação do

Presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.431  e  1.460/2011.  O  Deputado  Rogério

Correia  retira-se  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Sargento Rodrigues  em que solicita  seja formulada –  e  entregue durante  reunião

desta Comissão – manifestação de aplauso aos policiais  lotados no 36º BPM, de

Vespasiano, que atuaram na apreensão de 150kg de pasta-base de cocaína, de 1kg

de “crack” e de uma balança de precisão, além de vários cheques, joias e veículos no

Bairro Visão, no Município de Lagoa Santa; João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo

Viegas  (3)  em  que solicitam  seja  encaminhado  ao Ministério  Público  Federal  em

Governador Valadares pedido de informações sobre o inquérito existente na comarca

sediada nesse Município relativo a denúncias de infanticídio na tribo Maxacali; seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de informações sobre a existência de inquéritos

policiais  que  investigam a  suposta  prática  de  infanticídio  na  tribo  Maxacalis;  seja

realizada reunião de audiência pública para debater os efeitos das medidas adotadas

para  o  combate  ao  crime conhecido  como "saidinha  de banco"  no  Estado.  Após

votação, é rejeitado o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja
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realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  atuação  do  Corpo  de

Bombeiros no combate aos inúmeros incêndios que estão ocorrendo no Estado, bem

como a  destinação da  Taxa pela  Utilização  Potencial  do  Serviço  de  Extinção  de

Incêndio, registrando-se voto favorável do Deputado Sargento 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, 27 de setembro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Cássio Soares.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às  10h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista e Célio Moreira (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior conforme o art. 120, III, do Regimento

Interno desta Casa.  A Presidência informa que a reunião  se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a debater

as políticas públicas estaduais voltadas para as pessoas com deficiência intelectual,

em especial os autistas, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.710 e

2.062/2011 e o Requerimento nº 1.459/2011, todos em turno único, são retirados de

pauta por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos regimentais.

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

Roberto Repsold, Coordenador de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde;

Daniel Reis, Analista do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos,  representando a Sra.

Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  Coordenadora;  as  Sras.  Ana  Lúcia  de

Oliveira, Coordenadora Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência;
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Maria Cristina Abreu Domingos Reis, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência; Darci Fioravante Barbosa, Secretária Executiva

da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais – Feapaes –, representando

Sérgio Sampaio Bezerra, Presidente da instituição; Estela Maris Guillen de Souza,

Presidente  da  Associação  de Pais  e  Amigos  de  Pessoas  Especiais;  o  Sr.  Walter

Camargos Júnior, psiquiatra; e o Sarg. José Geraldo Nunes, Auxiliar de Coordenação

do Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Minas Gerais, os quais são convidados

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

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

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

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

notas  taquigráficas.  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 setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu – Almir Paraca.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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  dos  Srs.  Carlos  Leonardo  de  Araujo  Delgado,  Gerente  da

GTES/Defin/AF,  e  Cezar  Augusto  Maranhão  dos  Santos,  Diretor  de  Políticas

Penitenciárias do Ministério da Justiça (substituto); e da Sra. Carolina Queiroz Alves,

Coordenadora-Geral  de  Convênio  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário
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(substituta) (16/9/2011); e do Sr. João Antônio Vidal de Carvalho, Prefeito Municipal

de  Ponte  Nova  (17/9/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

251,  849  e  1.158/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella);  252,  1.063  e  1.519/2011

(Deputado Zé Maia);  391 e 1.687/2011 (Deputado Doutor Viana);  447 e 614/2011

(Deputado Antônio Júlio); 778 e 1.067/2011 (Deputado João Vítor Xavier); 253, 664,

866 e 2.252/2011 (Deputado Romel Anízio); 1.234/2011 (Deputado Ulisses Gomes),

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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  447,  847  e  1.063/2011  são  retirados  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Romel Anízio, aprovado pela Comissão.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 199/2011 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; e 1.805/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo

Perrella);  778/2011 e  1.067/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: Deputado João Vítor Xavier); 866/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.089/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 e 2,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Romel  Anízio);  e  1.350/2011 com as  Emendas nºs  1,  da Comissão de

Constituição e Justiça,  e 2,  da Comissão do Trabalho,  da Previdência e da  Ação

Social (relator: Deputado Romel Anízio); e os pareceres pela rejeição dos Projetos de

Lei  nºs 1.234/2011 (relator:  Deputado Ulisses Gomes) e 1.944/2011 (Deputado Zé

Maia). Registra-se a presença dos Deputados Doutor Viana e Délio Malheiros. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 375/2011 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça; 376/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Minas e Energia, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça; 391 e 1.326/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão
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de Saúde, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça;

e 1.753/2011 (relator: Deputado Doutor Viana). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

88/2011,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Doutor Viana. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Romel Anízio, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 664/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável,  o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Antônio Júlio. Os Projetos de Lei nºs 252 e 1.281/2011 são convertidos em diligência,

o primeiro, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e o

outro,  ao  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  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 setembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  –  Antônio  Júlio  –  Gustavo Perrella  –  Romel  Anízio  –

Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 21/9/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Paulo

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

Sargento Rodrigues.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Bosco,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a  reunião  se  destina  a  discutir  a  possibilidade de encerramento das

atividades escolares do turno da noite na Escola Estadual Ordem e Progresso e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Audrey  Regina  Carvalho  Oliveira,

Superintendente  do  Desenvolvimento  de  Ensino  Médio,  e  Maria  de  Lourdes

Rodrigues  Fassy,  Diretora  da  Metropolitana  B,  representando  a  Sra.  Ana  Lúcia

Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação;  Mariza  de  Oliveira  Costa,
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Diretora da Escola Estadual Ordem e Progresso;  e os Srs. Jorge Wagner Ribeiro

Barbosa, Delegado-Geral e Diretor do Instituto de Criminologia, representando o Sr.

Marco Antônio  Monteiro  de  Castro,  Diretor-Geral  da Academia de Polícia  Civil  do

Estado  de  Minas  Gerais;  William  Schettini  Mafaldo,  Inspetor  da  Escola  Estadual

Ordem e Progresso, que são convidados a tomar assento à mesa.  A Presidência

concede a palavra aos Deputados Sargento Rodrigues e Paulo Lamac, autores do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente – Carlin Moura – Dalmo Ribeiro Silva – Paulo Lamac.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/9/2011

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

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

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

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

reunião  se  destina  a  discutir  o  tema  "Sala  escura  da  tortura".  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Lúcia  Rodrigues

Alencar Lima, Coordenadora do Instituto Frei Tito de Alencar, e os Srs. Egmar José

de  Oliveira,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Anistia  do  Ministério  da  Justiça,  e

Gontran Guanaes Netto, artista plástico e um dos autores da exposição “Sala escura

da tortura”,  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.  Registra-se a

presença dos Deputados Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT) e Adalclever  Lopes. Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente suspende a
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reunião por duas horas. Reabertos os trabalhos às 14 horas, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, passa a palavra às Sras. Gilse Cosenza, assistente social e membro

do Movimento Popular  da Mulher  de Belo  Horizonte,  e Maria Tereza dos Santos,

Presidente do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade;

e aos Srs. Betinho Duarte, Vice-Presidente da Associação dos Amigos do Memorial

da  Anistia  Política  do  Brasil,  e  Francisco  Cordeiro  Barbosa,  Vice-Presidente  da

Federação  Quilombola  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à

mesa. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas.  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados

Paulo  Lamac  e  Paulo  Guedes.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Rogério Correia.

ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

27/9/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do  PT),  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 dar continuação à discussão sobre a Sala Escura da Tortura e

discorrer sobre o tema “Justiça de transição”. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tatiana Ribeiro de Souza, Professora do

Centro Universitário Newton Paiva; Lúcia Rodrigues Alencar Lima, Coordenadora do

Instituto Frei Tito de Alencar; Rosane Cavalheiro Cruz, Coordenadora de Projetos da

Comissão de Anistia, e o Sr. José Luiz Quadros de Magalhães, professor do Centro

Universitário  Newton  Paiva,  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



1923
____________________________________________________________________________

suas exposições.  Registra-se a presença do Deputado Elismar  Prado.  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.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

27/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Adelmo  Carneiro  Leão  (substituindo  o  Deputado  Paulo  Lamac,  por  indicação  da

Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  dar

continuidade à discussão sobre a Sala Escura da Tortura e discorrer sobre o tema

“Comissão da Verdade e Justiça”. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Criméia  Alice  Schmidt  de  Almeida,  Presidente  da

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; Laura Petit da Silva,

membro da mesma Comissão;  Victória  Grabois,  Vice-Presidente  do  grupo Tortura

Nunca Mais;  Heloisa  Greco,  Coordenadora  do  Instituto  Helena  Greco  de  Direitos

Humanos  e  Cidadania;  e  Eliete  Ferrer,  professora,  coordenadora  editorial  e

organizadora  do  livro  "68,  a  geração  que  queria  mudar  o  mundo",  os  quais  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

encerra os trabalhos dessa reunião.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.846/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em análise institui, no

calendário de datas e eventos do Estado, o Dia Estadual do Combate ao Acidente de

Trabalho e de Defesa da Saúde do Trabalhador.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou,  vem  a  proposição  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a instituir, no calendário oficial de datas e eventos do

Estado, o Dia Estadual de Combate ao Acidente de Trabalho e de Defesa da Saúde

do Trabalhador, a ser comemorado anualmente em 28 de abril.

No  âmbito  da  legislação  federal,  os  arts.  281  a  301  do  Decreto-Lei  nº  99,  de

27/8/2003,  definem  acidente  de  trabalho  como  o  sinistro,  entendido  como

acontecimento súbito e imprevisto, sofrido pelo trabalhador no local e no tempo de

trabalho  e  também  aquele  que  ocorre  durante  o  serviço  ou  no  trajeto  entre  a

residência e o local de trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional

e podendo resultar em morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho.

O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do

trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. Essa medida foi instituída com

a publicação das Portarias nos 3.236 e 3.237, do Ministério do Trabalho, em 27/7/72,

que regulamentaram a formação técnica em segurança e medicina do  trabalho  e

atualizaram o art. 164 da Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-Lei nº 5.452,

de 1º/5/43.

Os  anos  1940  foram  um  período  de  fragilidade  no  tocante  à  segurança  dos

trabalhadores no  Brasil.  O número de acidentes de trabalho  era  tão elevado que

começaram a surgir movimentos populares exigindo políticas de prevenção, inclusive

com  ameaças  do  Banco  Mundial  de  retirar  empréstimos  do  País  caso  o  quadro
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continuasse.

De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, durante o ano de 2009,

foram registrados no Instituto Nacional de Seguridade Social 723.500 acidentes de

trabalho. Desse total, 77,1% dos acidentados eram homens e 22,9% eram mulheres.

Com relação à idade do trabalhador, 34,7% dos acidentes ocorreram com pessoas na

faixa  de  20  a  29  anos.  Esses  dados  são  preocupantes,  pois  mostram  que  os

acidentes de trabalho são cada vez mais frequentes entre trabalhadores jovens, no

auge da fase produtiva.

Tendo em vista os altos custos e prejuízos humanos, sociais e econômicos que os

acidentes e doenças relacionados ao trabalho causam, acolhemos a proposição em

comento, pois  esta Comissão entende que instituir  uma data para refletir  sobre o

problema pode ajudar a enfatizar as ações de prevenção e combate aos acidentes e

doenças decorrentes do trabalho.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  sugeriu,  em

emenda que apresentou ao projeto original, a supressão do comando legal destinado

a  inserir  tal  data  no  calendário  oficial  do  Estado,  uma  vez  que  não  existe  um

calendário  oficial.  A  criação  de  datas  comemorativas  se  dá  por  meio  de  ato

administrativo. Estamos de acordo com a alteração proposta pela referida Comissão

e opinamos pela aprovação da proposição em análise com a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.846/2011 com a

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Tadeu Martins Leite, relator – Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.104/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Inhapim da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Inhapim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 2.104/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Inhapim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Inhapim, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

prática da caridade e da assistência social.

Com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas,

a  instituição  realiza  ações  beneficentes,  culturais,  promocionais  e  de  assistência

social na área territorial compreendida pelos Municípios de Inhapim, São Domingos

da Dores, São Sebastião do Anta, Tarumirim, Dom Cavati,  São João do Oriente e

Iapu.

Tendo em vista o importante trabalho social realizado pelo Conselho Central  de

Inhapim da Sociedade de São Vicente de Paulo em prol da comunidade de Inhapim e

dos Municípios adjacentes, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.104/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.116/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Incentivadora  do  Cidadão

Riocasquense, com sede no Município de Rio Casca.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.116/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Incentivadora  do  Cidadão  Riocasquense,  com  sede  no  Município  de  Rio  Casca,

entidade  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem por  escopo promover  o

desenvolvimento  local,  contribuindo  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza ações sociais em prol das crianças, dos

jovens  e  dos  idosos;  promove,  patrocina  e  apoia  atividades  profissionalizantes,

recreativas, esportivas, sociais, educacionais, habitacionais e de saúde; incentiva o

associativismo.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Incentivadora  do  Cidadão  Riocasquense,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.116/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.129/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Projeto  Social  Caravana  da  Paz  Andréia

Botelho.

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
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O Projeto  de Lei  nº  2.129/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Projeto

Social  Caravana  da  Paz  Andréia  Botelho,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem por escopo a promoção do bem-estar social da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implementa  ações  de  assistência  social,

educação integrada, cultura, esporte, saúde, proteção da criança, do adolescente, do

idoso e da família;  combate a fome e a pobreza; promove cursos de capacitação

profissional;  incentiva  campanhas  de  conscientização  da  comunidade;  organiza

mutirões para construção de casas próprias; luta pela geração de emprego e renda

para a população.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela entidade, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Esclarecemos,  por  fim,  que  a  Emenda  no  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1o do projeto, a fim

de indicar que a sede da entidade se encontra no Município de Coronel Fabriciano.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.129/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.140/2011

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 o Centro Social Profissionalizante e Cultural de

Teófilo Otôni – Cesprocto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto  de Lei  nº  2.140/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Social  Profissionalizante  e  Cultural  de  Teófilo  Otôni  –  Cesprocto  –,  com sede no

Município de Teófilo Otôni. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo proporcionar assistência social à criança, ao adolescente e à

família, bem como integrar recursos assistenciais para a realização de programas de

formação profissional e incentivo à cultura.

A  instituição  estuda,  planeja  e  executa  ações  de  assistência  social  nas

comunidades, priorizando o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos

jovens;  atua  na  defesa  dos  direitos  humanos  e  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente  e  na  integração  do  jovem  marginalizado;  proporciona  atendimento

psicossocial à criança, ao adolescente, ao jovem e às famílias; desenvolve programas

de orientação das famílias; identifica problemas sociais e mobiliza a comunidade no

encaminhamento  de  soluções;  e  promove  a  profissionalização  de  adolescentes  e

jovens, favorecendo sua integração no mercado de trabalho.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela entidade, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.140/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.183/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem como

finalidade  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Casa Sagrada Família,  com

sede no Município de Piedade das Gerais.

A proposição  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  matéria,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.183/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação Casa

Sagrada Família, com sede no Município de Piedade das Gerais, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  social,  que tem por  escopo prestar

assistência a pessoas carentes e desamparadas.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  acolhe  crianças,  jovens,

adolescentes e idosos carentes, de ambos os sexos, possibilitando-lhes tratamento

médico e zelando por seus direitos; presta assistência aos necessitados em suas

próprias residências; promove a defesa dos direitos sociais e humanos; realiza cursos

profissionalizantes  e  de  trabalhos  manuais;  estimula  a  integração  entre  seus

beneficiados  e  a  comunidade,  por  meio  de  atividades  educacionais,  culturais,

profissionais e de lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Casa Sagrada

Família  em  defesa  dos  direitos  e  interesses  das  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.183/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.210/2011

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  dos  Moradores

Córrego Barra da Boaventura – ACMBBV –, com sede no Município de Frei Gaspar.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.210/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores Córrego Barra da Boaventura – ACMBBV –, com sede no

Município de Frei Gaspar, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo promover o desenvolvimento local, contribuindo para a melhoria da qualidade

de vida da comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza ações de proteção da saúde, da família, da

maternidade,  da  infância  e  da  terceira  idade;  incentiva  o  aleitamento  materno;

promove  campanhas  de  combate  a  doenças  transmissíveis;  presta  assistência

médico-odontológica; combate a fome e a pobreza; estimula a produção de alimentos

básicos; organiza campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos e de doação

de  materiais  de  construção  para  reforma  de  unidades  residenciais;  auxilia  na

integração de seus beneficiários ao mercado de trabalho; protege o meio ambiente;

desempenha  atividades  de  implementação  e  gerenciamento  de  infraestruturas

comunitárias  de  saúde,  saneamento  básico,  educação,  habitação,  comunicação  e

eletrificação;  fomenta  a  produção  e  o  beneficiamento  de  produtos  agropecuários;

divulga a cultura e o esporte.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Associação Comunitária

dos Moradores Córrego Barra da Boaventura em prol da comunidade de Frei Gaspar,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.210/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 161/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  n° 1.160/2007,  ac rescenta dispositivo  à Lei  nº
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15.259, de 27/7/2004, que institui o sistema de reserva de vagas na Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 362/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,

que também objetiva acrescentar dispositivo à mesma lei.

A  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos

termos  do  art.  188,  combinado  com  a  alínea  “a”  do  inciso  VI  do  art.  102,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por objetivo incluir dois parágrafos no art. 1º da Lei

nº  15.259,  de  27/7/2004.  Os  dispositivos  que  se  pretende  acrescentar  vedam  a

cobrança de qualquer taxa para o custeio de despesas ou custos, a qualquer título, a

alunos  afrodescendentes,  desde  que  carentes,  egressos  de  escolas  públicas,

portadores de deficiência e indígenas. Tornam obrigatória ainda a implementação de

programas  de  permanência  e  assistência  estudantil,  com  o  objetivo  de  auxiliar

financeiramente  esses  alunos,  mediante  a  concessão  de  ajuda  de  custo  para

transporte, alimentação e aquisição de material didático e livros.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art.  1º da Lei  nº 15.259, de

2004, já são beneficiados pelo sistema de reserva de vagas na Uemg e na Unimontes

os  afrodescendentes  e  os  egressos  da  escola  pública,  desde  que  carentes;  os

portadores de deficiência e os indígenas. Cumpre esclarecer, ainda, que a expressão

utilizada  na  lei  a  ser  alterada  –  “portadores  de  deficiência”  –  é  imprecisa,  pois

ninguém  porta  ou  carrega  uma  deficiência.  A pessoa  tem,  sim,  uma  deficiência

específica, como qualquer pessoa dita normal pode vir a ter no curso de sua vida. O

termo  empregado  atualmente  é  “pessoa  com  deficiência”,  utilizado  no  acordo

celebrado por diversos países, em 2006, na convenção das Nações Unidas sobre

direitos  da  pessoa  com  deficiência.  O  Brasil  ratificou  o  Protocolo  Facultativo  da

Convenção da Pessoa com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de
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9/7/2008, e do Decreto Federal nº 6.949, de 25/8/2009.

A Comissão de Constituição e Justiça, na fundamentação do parecer preliminar,

argumentou que o sistema de cotas  deve ser  acompanhado de uma política que

assegure a permanência do estudante nas instituições de ensino e que o art. 8º da

Lei nº 15.259, de 2004, já prevê a atuação complementar das instituições de ensino,

razão pela qual seria desnecessário incluir na norma o § 2º do art. 1º da proposição

em  exame.  Em  que  pese  a  necessidade  de  uma  política  de  permanência  do

estudante  nas  universidades,  a  argumentação  apresentada  pela  Comissão

precedente  para  o não acatamento  do  §  2º  do  art.  1º  da  proposição em análise

parece-nos equivocada.

O mencionado art. 8º dispõe sobre a implantação de mecanismos para melhorar o

desempenho  acadêmico  dos  estudantes  beneficiados  com  a  reserva  de  vagas,

conforme  critérios  objetivos  de  avaliação,  ou  seja,  mecanismos  que  auxiliem  a

aprendizagem desses estudantes e, por via de consequência, aumentem o percentual

de diplomação. Já o art. 2º do projeto de lei em comento trata de uma política pública

de  permanência  desses  estudantes  nas  universidades  por  meio  de  ações  que

facilitem o acesso a meios de transporte, alimentação, moradia, material didático e

outros itens cotidianos e essenciais a cada estudante.

Essas ações são plenamente justificadas pelo Presidente da Associação Nacional

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, João Luiz Martins, que também é

Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. Em matéria publicada em 2/8/2011 no

jornal “O Globo” e assinada pelo jornalista Demétrio Weber, especialista na área de

educação, o Presidente disse que houve avanços na democratização do acesso ao

ensino  superior,  mas reivindicou mais  investimentos do Ministério  da  Educação –

MEC –  em  assistência  estudantil  e  considerou  baixíssimo  o  índice  de  2,52% de

graduandos que vivem em moradias oferecidas pelas universidades. Segundo ele, as

universidades precisam de políticas de inclusão mais efetivas, porque o atendimento

ainda é insuficiente em relação à realidade nacional.

O  Programa  Universidade  para  Todos  foi  criado,  inicialmente,  apenas  com  a

finalidade de conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação

e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior.
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Em razão da necessidade da assistência  estudantil,  foi  criado em 2005 o Bolsa-

Permanência, que é um benefício, no valor de até R$300,00 mensais, concedido a

estudantes com bolsa integral matriculados em cursos presenciais com no mínimo

seis  semestres  de  duração e  carga horária  média  igual  ou  superior  a  seis  horas

diárias de aula, de acordo com os dados cadastrados pelas instituições de ensino no

MEC.  Dessa  forma,  o  governo  federal  reconheceu  que  não  basta  bancar  as

mensalidades escolares para garantir a permanência do estudante até o fim do curso,

pois muitos alunos dependem também de serviços de assistência estudantil,  como

auxílio-moradia  e  auxílio-alimentação,  normalmente  concedidos  apenas  pelas

universidades públicas.

Em nível estadual, o disposto no item 4.2.8, relativo às metas da educação superior,

da Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui o Plano Decenal de Educação, determina

a criação, em até um ano, de grupo de estudos, com representantes da administração

pública  e  dos  estudantes,  com  vistas  à  criação  de  um  sistema  de  assistência

estudantil que contribua para a permanência dos estudantes nas instituições públicas

estaduais de ensino superior.

Não há, pois, motivo para o Estado não implantar, pelo menos para os estudantes

beneficiados  pela  reserva  de  vagas  instituída  pela  Lei  nº  15.259,  de  2004,  a

assistência estudantil,  nos termos do § 2º do art. 1º da proposição em análise tal

como  originalmente  apresentada.  Para  manter  esse  comando,  apresentamos  a

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1.

O projeto de lei original prevê, ainda, seja vedada a cobrança da taxa de vestibular.

Segundo a Comissão precedente, matéria mais específica e mais abrangente tramita

nesta  Casa  Legislativa  –  o  Projeto  de  Lei  nº  479/2011,  de  autoria  do  Deputado

Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo Estado.

Como o objeto do referido projeto coincide com um dos comandos da proposição em

análise, a Comissão de Constituição e Justiça julgou que esse comando poderia ser

eliminado. Mais uma vez, vimo-nos obrigados a discordar da Comissão precedente.

Primeiro, vale lembrar que a mencionada isenção de taxa tem sido concedida aos

alunos relacionados na Lei nº 15.259, de 2004, por meio dos editais específicos do
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vestibular. Ou seja, nada impede que essa isenção seja interrompida, pois não há

norma legal que torne obrigatória a concessão. Segundo, não há nenhuma garantia

de que o citado Projeto de Lei nº 479/2011 será aprovado. Assim, por entendermos

que se faz necessário garantir, neste momento, a pretendida isenção, apresentamos

ao final desse parecer a Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1.

Por  fim,  conforme  determina  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº12,  de

4/6/2003, esta Comissão deve manifestar-se também sobre os projetos anexados à

proposição em análise. Como o teor do art.  1º do Substitutivo nº 1, da Comissão

precedente,  é idêntico ao do Projeto de Lei  nº 362/2011,  de autoria  do Deputado

Sargento  Rodrigues,  as  argumentações  apresentadas  neste  parecer  se  aplicam

integralmente ao projeto de lei anexado à proposição em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

161/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas de nºs 1 e 2, que apresentamos a seguir:

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 7º-A da Lei n° 15.259, de 27 de julho de 2004, a que se refere

o art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “de taxa de matricula ou qualquer quantia

financeira para a participação de atividades acadêmicas” pela expressão “de taxa de

inscrição  para  o  processo  seletivo  de  ingresso  nas  universidades,  de  taxa  de

matrícula  ou  qualquer  quantia  financeira  para  a  participação  em  atividades

acadêmicas”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte art. 2º ao Substitutivo nº 1, transformando-se o seu art. 2º

em art. 3º:

“Art. 2º – A Lei n° 15.259, de 27 de julho de 2004,  fica acrescida do seguinte art. 8º-

A:

’Art.  8-A – As instituições públicas de ensino superior  a que se refere o art.  1º

implementarão  ações  de  assistência  que  possibilitem  o  acesso  ao  transporte,  à

moradia, à alimentação, ao material didático e a outras condições necessárias à vida

acadêmica dos alunos beneficiados por esta lei.’.”.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Bosco, Presidente – Paulo Lamac, relator – Carlin Moura – Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe, resultante de desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.087/2009, autoriza o

Poder Executivo a criar salas de leitura nas escolas da rede estadual de ensino de

Minas Gerais.

Examinado,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,

em sua análise de mérito, apresentou o Substitutivo nº 2.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição em análise, por semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº

562/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, e o Projeto de Lei nº 590/2011, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

Em virtude de requerimento do Deputado Elismar Prado aprovado em Plenário e

publicado em 9/4/2011, no “Diário do Legislativo”, o projeto foi também distribuído à

Comissão de Cultura para que seja emitido parecer, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, XVI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  visa  propiciar  a  criação  de  sala  de  leitura  nas  escolas

estaduais. Na legislatura passada, durante a tramitação do projeto que, desarquivado,

deu  origem  à  proposição  em  análise,  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  foi

consultada sobre a matéria. No Parecer nº 25, de 27/11/2009, que exarou, declarou-

se favorável ao tema, ressaltando, entretanto, que o funcionamento das unidades de

ensino só é autorizado se houver previsão de espaço físico adequado para biblioteca,

conforme Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 449, de 1º/8/2002, que

fixa  as  normas  para  o  credenciamento  e  o  recredenciamento  de  instituições

escolares,  a  autorização  de  funcionamento  e  o  reconhecimento  de  cursos  da
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educação básica.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

adequar  o  texto  proposto,  inserindo  o  conteúdo  essencial  do  projeto  na  Política

Estadual do Livro, objeto da Lei nº 18.312, de 6/8/2009.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, procedendo à análise de mérito,

entendeu que a Comissão de Constituição e Justiça deu o devido tratamento ao tema

principal  da proposição, ao propor que os comandos do projeto vigorassem como

dispositivo  acrescentado  ao  art.  4º  da  Lei  nº  18.312,  de  6/8/2009,  que  institui  a

Política Estadual do Livro, mas argumentou que a alteração sugerida no Substitutivo

nº 1 seria mais pertinente em outro dispositivo da lei a ser modificada, razão pela qual

apresentou o Substitutivo nº 2.

Nas suas considerações, a Comissão precedente detalhou os principais programas

existentes sobre bibliotecas, difusão de livros e estímulo à leitura nos âmbitos federal

e estadual que realçam a importância da organização e manutenção das bibliotecas

escolares, seja no incremento do desempenho acadêmico dos alunos, seja na difusão

da cultura.

No que concerne às políticas culturais, é importante frisar que, de acordo com o

Plano Nacional do Livro e Leitura, “formar uma geração de leitores exige uma atuação

firme na qualificação de educadores, na valorização da biblioteca dentro e fora do

ambiente escolar e na promoção de projetos pedagógicos que incentivem o gosto e a

experiência da leitura entre professores e alunos, bem como na divulgação do livro e

da produção textual em todos os ambientes de ensino”.

Compreendendo  que  o  projeto  em  análise  contribui  de  modo  efetivo  para  a

realização dessa importante missão civilizatória, somos favoráveis à sua aprovação,

na forma proposta pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Conforme a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

deve se pronunciar também sobre as proposições anexadas à proposição em estudo.

Na  legislatura  passada,  quando  o  projeto  cujo  desarquivamento  deu  origem  à

proposição em epígrafe foi  analisado pela então Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, foi apresentado o Substitutivo nº 2, cujo conteúdo consta

integralmente  do  Projeto  de  Lei  nº  590/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sargento
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Rodrigues, e parcialmente do Projeto de Lei nº 562/2011, de autoria do Deputado

Fred  Costa,  anexados.  O  Substitutivo  n° 2,  apresent ado na atual  legislatura  pela

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  é  idêntico  ao  Substitutivo  n° 2

apresentado  na  legislatura  passada.  Por  essa  razão,  aplicam-se  aos  projetos

mencionados todas as considerações contidas neste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 186/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 251/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

A proposição  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  “isenta  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

a saída, em operação estadual ou interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados,

direta ou indiretamente, da pedra de verdete”.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer nos ternos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  objetiva  isentar  do  ICMS  a  saída  de  fertilizantes

agrícolas derivados da pedra de verdete, em operação estadual ou interestadual. A

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  de  caráter  legal  ou

constitucional quanto à sua tramitação nesta Casa.

Inicialmente cumpre esclarecer que o verdete de potássio ou minério silicatado de

potássio, juntamente com o cloreto de potássio e o minério de fosfato são a base para

a produção do termofosfato de potássio, um fertilizante.
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A saída  do  mineral  pedra  de  verdete,  como  matéria-prima  para  fabricação  do

produto final fertilizante, com destino à industrialização concretizada por contribuinte

mineiro,  acha-se  amparada  pelo  diferimento  do  pagamento  do  ICMS  –  técnica

tributária  que  autoriza  o  lançamento  e  o  recolhimento  do  imposto  para  operação

posterior, conforme disposto no item 25 do Anexo II do RICMS/02.

Consoante estabelece o item 3 do Anexo IV do RICMS/02, a saída interestadual de

fertilizantes encontra-se beneficiada pela redução da base de cálculo do ICMS. Vale

ressaltar,  ainda,  que a redução da base de cálculo  prevalece mesmo nas saídas

internas, desde que não contempladas pelo diferimento.

Em  relação  à  isenção  do  ICMS,  temos  a  informar  que  só  pode  ser  concedida

mediante celebração de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,  conforme

prevê a Lei Complementar n° 24, de 1975; o § 6° do art. 150 e a alínea “g” do inciso

XII, § 2°, do art. 155 da Constituição da República . Esses dispositivos constitucionais

estabelecem as limitações do poder de tributar dos Estados e do Distrito Federal e

determinam que cabe a lei  complementar regular a forma como serão concedidas

isenções, incentivos e benefícios fiscais, mediante a deliberação daqueles.

A Lei Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pel a atual ordem jurídica, dispõe

que a concessão de qualquer incentivo ou favor fiscal relativamente ao ICMS, que

resulte em redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, dependerá

sempre de decisão unânime dos Estados representados.

Pelas  razões  aduzidas,  opinamos  pela  rejeição  da  proposição  em  apreço,  que

propõe a isenção do ICMS na operação de saída de pedra de verdete.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 251/2011.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Antônio Júlio – Dalmo Ribeiro

Silva – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 253/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  “estabelece
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condições para empresas de transportes coletivos intermunicipais”.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

opinou pela rejeição da matéria.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela determina que os veículos de transporte coletivo intermunicipal

disponham  de  aparelho  de  radiotransmissão  ou  de  telefone  celular  para  uso  em

situações de emergência. A proposição exclui dessa exigência os ônibus que circulam

na Região Metropolitana, salvo se a Assembleia Metropolitana deliberar em contrário,

e estabelece que as concessionárias de transporte coletivo intermunicipal têm o prazo

de 90 dias para cumprir o disposto na lei. Ainda conforme o projeto, a administração

pública tem o mesmo prazo para adequar os contratos de concessão em vigor, sendo

vedada a alteração das planilhas de custo do serviço.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  óbices  de  natureza

constitucional  ou  legal  para  o  prosseguimento  da  matéria.  Todavia,  apresentou  o

Substitutivo  n° 1,  que  dispõe  que  a  nova  obrigação não  alcança os  contratos  já

firmados, devendo constar nos novos editais de licitação de delegação do serviço

público, conforme entendimento predominante no STF.

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  destacou  que  a

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  já  remeteu  à

Assembleia nota técnica contrária à aprovação de matéria similar. A Setop alegou que

a exigência implicaria aumento tarifário para as futuras concessões e que questões

de ordem técnica podem inviabilizar a comunicação, não existindo garantia de que os

aparelhos  funcionem  por  toda  a  extensão  das  rodovias  por  onde  trafegam  os

veículos. Assim, o benefício esperado pela proposição não justificaria o seu custo.

Ainda em seu parecer, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

argumentou que “considerando a adesão massiva de nossa população ao serviço de
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telefonia móvel,  é difícil  imaginar que num veículo de transporte intermunicipal  de

passageiros os trabalhadores e passageiros não possuam um aparelho de telefone

celular.  Isso  reforça  o  argumento  da  Setop  de  que instituir  tal  obrigação  apenas

serviria  para gerar o direito de a concessionária ter  uma compensação pecuniária

para o seu atendimento, acarretando ônus para o usuário ou para o Estado”.

No que cabe à análise dessa Comissão, é preciso atentar para o fato de que o

impacto  gerado  pela  obrigação  não  é  desprezível,  podendo  ensejar  uma

compensação  pecuniária  dos  concessionários,  conforme a  proposta  original,  ou  o

aumento  do  valor  dos  contratos,  conforme  o  Substitutivo  n° 1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

A determinação, constante na proposição original, de que a administração pública

promova a  adequação dos  contratos  de  concessão  em vigor,  sem custos  para  o

usuário, gera impacto financeiro para o erário, ou seja, traz um aumento de despesas

para o Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - determina, em seu art. 16,

que  a  criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que

acarrete  aumento  da  despesa  será  acompanhado  de:  I  -  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois

subsequentes;  II  -  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. Tal

estimativa e declaração não acompanham o projeto em análise.

Assim, entendemos que a proposição não pode prosperar, por descumprimento do

art. 16 da LRF.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 253/2011.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente -  Romel Anízio,  relator - Antônio Júlio  -  Dalmo Ribeiro

Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 257/2011

Comissão de Cultura

Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, dispõe sobre a

política estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede estadual de ter acesso ao

cinema.

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.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que, em sua análise de mérito, opinou

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

A requerimento  do  autor,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  15/4/2011,  a

proposição foi distribuída também à Comissão de Cultura, para análise de mérito.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, XVII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende criar mecanismos para incentivar a frequência de

estudantes da rede pública estadual às salas de cinema, mediante a formalização de

convênios entre o Estado e as empresas que prestam esse serviço.

Diante  das  transformações  sociais  provocadas  pelo  avanço  das  tecnologias,  a

escola já não é o único local de aprendizagem nem o professor o único detentor do

conhecimento  ou  da  informação.  Assim,  a  ação  pedagógica  deve  incorporar  os

veículos de comunicação presentes no cotidiano dos alunos, entre os quais se inclui o

cinema.

O  cinema  é  reconhecido  sobretudo  por  sua  função  de  entretenimento,  já  que

proporciona a experiência da fruição cultural muitas vezes de forma descontraída e

descompromissada.  Entretanto,  o  cinema  pode  ser  também  utilizado  como

instrumento  pedagógico,  uma  vez  que  muitos  filmes  transmitem  informações

históricas,  culturais  e  estimulam  a  reflexão.  Além  disso,  os  veículos  audiovisuais

podem facilitar o acesso ao conhecimento, em um primeiro momento, a jovens não

muito habituados à leitura. Dessa forma, fomentar a frequencia dos estudantes às

salas  de  cinema  e  teatro  certamente  contribuirá  para  o  seu  aperfeiçoamento

humanístico, intelectual e cultural.

Tal como argumentou a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na análise
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do projeto em questão, as legislações estadual e municipal em vigor já reconhecem a

importância  do  acesso  à  cultura  para  a  formação  integral  do  aluno  –  assim  o

comprova a existência de normas que estabelecem a concessão de descontos para

ingressos em eventos culturais, esportivos, de lazer para os estudantes matriculados

em todos os níveis de ensino.

Também estamos de acordo com aquela Comissão quando afirma que, embora o

sistema jurídico já busque garantir  o acesso do estudante ao cinema, esse direito

deve constar expressamente na política cultural do Estado. Assim, somos favoráveis

à aprovação do projeto de lei em análise na forma do Substitutivo nº 2, proposto pela

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 257/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 447/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em análise, do Deputado Célio Moreira, 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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou.

Obedecendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de

Lei  nºs  670,  1.459  e  2.010/2011,  por  guardarem  semelhança,  foram  anexados  à

proposição em exame.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua vez, opinou pela

aprovação da matéria com as Emendas nºs 3 a 5.



1944
____________________________________________________________________________

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende determinar que os estabelecimentos que exploram o

serviço  de  estacionamento  de  veículos  cobrem  pela  fração  de  15  minutos  o

correspondente  a  1/4  do  custo  de  uma  hora.  Pretende,  também,  que  tais

estacionamentos  mantenham  relógios  em  locais  visíveis  para  o  consumidor  na

entrada e na saída.  Além disso,  que tenham afixadas,  em locais  próximos à  sua

entrada, placas informando os valores correspondentes aos períodos fracionados de

permanência  de  veículos.  O  projeto  prevê,  ainda,  que  o  descumprimento  dessas

normas sujeitará o infrator às penalidades de advertência, multa e duplicação do valor

desta, em caso de reincidência.

O objetivo da proposição é obrigar os estacionamentos a cobrar tarifa proporcional

ao tempo de permanência do veículo. Em muitos desses estabelecimentos, o cliente

paga o valor correspondente a uma hora mesmo quando utiliza o estacionamento

durante poucos minutos.

Os Projetos de Lei nºs 670, 1.459 e 2.010/2011, anexados à proposição em tela,

tratam  de  matéria  idêntica,  cujo  objeto  está  contemplado  pelo  projeto  e  pelas

emendas que o aprimoram.

A Comissão de Constituição e Justiça observou uma impropriedade na proposição,

qual seja a fixação de prazo para a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo,

em clara afronta ao princípio da independência dos Poderes, razão pela qual suprimiu

esse  dispositivo  por  meio  da  Emenda  nº  1,  que  propôs.  Também  apresentou  a

Emenda nº 2, dando nova redação ao art. 2º da proposição, que pretendia isentar o

consumidor do pagamento pelo serviço prestado na hipótese de descompasso entre

as horas registradas na entrada e na saída do veículo.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, no tocante às penalidades

previstas no art. 5º do projeto, entendeu que a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que

contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, já estabeleceu as sanções a

serem aplicadas nos casos de infração às normas de defesa do consumidor. Por essa

razão, apresentou a Emenda nº 3. Também apresentou a Emenda nº 4, que obriga os
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estabelecimentos que exploram o referido serviço a manter registro de entrada de

veículos,  que,  em  caso  de  extravio  do  “ticket”  de  estacionamento,  poderá  ser

consultado  pelo  consumidor  para  a  devida  apuração  do  tempo  de  utilização  do

serviço. Importa esclarecer que essa emenda também proíbe a cobrança de multa

por extravio do “ticket”. Acrescente-se que essa contribuição foi efetivada a partir de

dispositivo previsto no Projeto de Lei nº 670/2011, do Deputado Alencar da Silveira

Jr., anexado à proposição.

Por fim, considerando que os estacionamentos de veículos em funcionamento no

Estado precisarão adequar-se à nova norma, especialmente no que diz respeito à

afixação de placas e  à instalação de relógios,  a  referida  Comissão apresentou a

Emenda nº 5.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o comando normativo contido

na proposição não provoca nenhum impacto nas contas públicas, pois não resulta em

despesas para os cofres públicos, porquanto disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

447/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e as Emendas nºs 3 a 5, propostas pela Comissão de Defesa do Consumidor

e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Antônio Júlio, relator – Gustavo Perrella – Dalmo Ribeiro

Silva – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 664/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei  em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 583/2007, “dispõe sobre a criação de Áreas de

Risco Ambiental e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável emitiu parecer pela aprovação do projeto 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, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria as áreas de risco ambiental no Estado e as define

como locais onde há possibilidade de ocorrência de acidentes com dano ambiental e

comprometimento de população ou ecossistema. Inclui nessa categoria as áreas de

cruzamento de rodovias com rios utilizados para abastecimento público. A declaração

da  área  de  risco  ambiental  será  feita  pelo  Poder  Executivo  e  deve  conter  “a

delimitação da área, o grau de possibilidade do risco,  os  efeitos que esse perigo

possa  causar,  as  condições  de  seu  controle  e  os  setores  responsáveis  pela

prevenção e pela execução do plano de ação, quando da ocorrência do perigo”. O

projeto determina, ainda, que essas áreas deverão ser sinalizadas. Além disso, serão

executadas obras para minimizar o risco de acidentes ambientais e instalados postos

telefônicos para facilitar o aviso de ocorrências. De acordo com o autor, o projeto se

baseia no princípio da precaução e na busca da segurança do meio ambiente.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  informou  que

legislação sobre proteção ao meio ambiente é competência concorrente da União,

dos Estados e do Distrito Federal. Como não há norma federal relativa a área de risco

ambiental,  o  Estado  pode  exercer  a  competência  legislativa  plena.  A Comissão

apresentou a Emenda nº 1, para substituir o termo “áreas de risco ambiental”  por

“Áreas  de  Risco  para  o  Meio  Ambiente”,  por  considerar  essa  denominação  mais

adequada. Apresentou, ainda, a Emenda nº 2, para suprimir o artigo que estabelece

prazo para o Poder Executivo regulamentar a futura lei,  pois essa medida viola o

princípio da separação dos Poderes; e para suprimir o artigo que autoriza o Poder

Executivo a firmar convênios com os Municípios para a execução da futura lei, por

julgá-lo desnecessário.

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  por  sua  vez,

considerou  o  projeto  louvável,  no  entanto  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  o

objetivo de aprimorá-lo e de adequá-lo à técnica legislativa. O substitutivo altera o
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termo  “Áreas  de  Risco  para  o  Meio  Ambiente”  por  “Áreas  de  Vulnerabilidade

Ambiental”,  por  sugestão  do  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  que  considera  a  nova  expressão  mais  adequada

tecnicamente. Além disso, inclui nas áreas declaradas como Áreas de Vulnerabilidade

Ambiental  o  cruzamento  de  rodovias  com  rios  de  preservação  permanente.  O

substitutivo  ainda  elimina  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  postos  telefônicos

nesses locais, pois isso representaria um investimento oneroso, já que as linhas de

telefone existentes estão afastadas das rodovias. Por fim, é acolhida a Emenda nº 2,

apresentada pela Comissão de Constituição de Justiça.

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 significativas para

o Estado. Os custos referentes à instalação da sinalização e de outros equipamentos

e às obras necessárias  para  reduzir  o  risco  de  acidente ambiental  deverão estar

previstos em rubrica específica na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

664/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Romel Anízio, relator – Antônio Júlio – Dalmo Ribeiro

Silva – Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei  em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.490/2009, “o briga os bancos, as empresas de

cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de

internet e televisão por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes

de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita comprovar documentalmente o teor e

a data de suas solicitações”.

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
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emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi

o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que

opinou por sua aprovação.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  apreço  pretende  instituir,  para  as  instituições  financeiras  e  os

prestadores dos serviços públicos que menciona, a obrigatoriedade da emissão de

documento  hábil  para  a  comprovação  do  teor  e  da  data  das  solicitações

encaminhadas pelos consumidores.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu não haver óbice à

tramitação  da  matéria  nesta  Casa,  uma  vez  que  legislar  sobre  a  proteção  do

consumidor  é  da  competência  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito

Federal.  Argumentou,  ainda,  que,  ao  legislar  sobre  a  matéria,  a  Casa  estaria

contribuindo  para  solucionar  conflitos  nessa  área  e,  portanto,  para  proteger  o

consumidor, muitas vezes desrespeitado em seus direitos.

A comissão de mérito opinou que a proposta está em plena consonância com os

princípios norteadores das relações de consumo estatuídas no Código de Defesa do

Consumidor e nas leis esparsas. Salientou, igualmente, que a medida proposta no

projeto de lei em exame contribuirá para a solução de conflitos, na medida em que

permitirá  aos  consumidores  dispor  de  documentos  hábeis  a  comprovar  a  sua

solicitação, ao formularem algum tipo de reclamação junto a fornecedores.

Com  relação  ao  aspecto  financeiro-orçamentário,  temos  a  informar  que  a

proposição  em  exame  não  provocará  impacto  nos  cofres  públicos,  porquanto

disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 847/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Antônio Júlio – Dalmo Ribeiro

Silva – Romel Anízio.
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