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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/2/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  Composição  da  Mesa  -  Destinação  da

reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de instalação - Palavras do Sr.

Presidente  -  Leitura  da  Mensagem  Governamental  -  Registro  de  presença  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio  Júlio  -  Arlen  Santiago  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

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

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira

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

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

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.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Danilo de Castro,
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Secretário de Estado de Governo, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia;  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  Adjunto  de  Justiça  Jurídico,

representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; e Marcello

Guilherme  Abi-Saber,  Secretário  Municipal  de  Assuntos  Institucionais  de  Belo

Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Márcio Lacerda.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião solene à instalação da 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Grupo Cant' Art.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Declaração de Instalação

O locutor - Convido os presentes a ouvir, de pé, o ato solene de instalação da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária desta legislatura.

O  Sr.  Presidente  -  Declaro  instalada  a  2ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª

Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral

Adjunto de Justiça Jurídico, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José

Torres  Marques;  Marcello  Guilherme  Abi-Saber,  Secretário  Municipal  de  Assuntos

Institucionais de Belo Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Marcio Lacerda;

Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Deputado Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do  Estado  de  Minas  Gerais;  Deputado  Paulo  Guedes,  3º-Vice-Presidente  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-

Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  Deputado Jayro

Lessa,  3º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;

Deputadas;  Deputados;  queridos  visitantes  da  Polícia  Civil;  senhoras;  senhores;

querida  imprensa  presente,  sempre  atuante;  cumprimento,  com muito  carinho,  os
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servidores  desta  Casa,  que  prestam  um  trabalho  indelével  ao  Estado  de  Minas

Gerais.

É com muita satisfação, confiança e renovada expectativa de cumprir as nobres

funções do Parlamento que abrimos os trabalhos do segundo ano da 17ª Legislatura.

Tenho  a  certeza  de  que  todos  os  Deputados  desta  Casa  estão  imbuídos  dessa

disposição  e  do  empenho necessário  para  continuarmos  engrandecendo  o  Poder

Legislativo de Minas Gerais.

Iniciamos esta sessão legislativa com o firme propósito de dar prosseguimento às

ações  empreendidas  no  decorrer  do  ano  passado,  buscando  aprimorá-las  e,  se

preciso, adequá-las às novas demandas e circunstâncias, mas com a convicção de

que estamos trilhando o caminho certo.

Uma breve retrospectiva do que realizamos em 2012 é oportuna, neste momento,

para  reavivar  e  reafirmar  esse  caminho.  Destacam-se,  nesse  sentido,  as  ações

decorrentes da diretriz que estabelecemos para nortear a conduta do Legislativo: "ser

a  voz  dos  mineiros  no  enfrentamento  das  desigualdades  e  na  promoção  da

cidadania". Essa diretriz, Secretário Danilo de Castro, que pretendemos consolidar e

fortalecer  este  ano,  representa o inconformismo desta  Casa diante  do expressivo

contingente da população mineira que ainda vive em situação de extrema pobreza,

que não tem acesso aos serviços básicos vinculados à qualidade de vida, que não

tem  condições  de  compartilhar  os  benefícios  do  nosso  desenvolvimento

socioeconômico.

Promovemos, nessa linha, um grande evento institucional, o seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”, coroado com a promulgação da Emenda à Constituição nº

86, que inclui a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e

regionais  entre  os  objetivos  prioritários  de  Minas  Gerais.  Muitas  das  propostas

aprovadas no seminário foram ainda incorporadas, na forma de emendas, ao Plano

Plurianual de Ação Governamental e ao Orçamento do Estado.

Aprovamos, senhoras e senhores, o projeto que institui o Fundo de Erradicação da

Miséria e a proposição que deu origem à Lei da Bolsa-Reciclagem, de grande alcance

social e ambiental, destinada a compensar os catadores de materiais recicláveis, por

meio de suas cooperativas, pelos serviços prestados à comunidade mineira.
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Criamos  e  instalamos  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência,  assim  como aprovamos,  também com vistas  a  trazer  benefícios  para

esse segmento da população, o projeto de resolução que institui, no âmbito desta

Casa, a política de acessibilidade para a pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida.

Instituímos  também,  dentro  das  preocupações  com as  desigualdades  sociais,  o

projeto  Assembleia  Solidária,  idealizado  em  parceria  com  as  entidades

representativas dos servidores do Legislativo - Aplemg, Aslemg, Cofal e Sindalemg -,

que  resultou  em  expressiva  arrecadação  de  donativos  para  pessoas  carentes,

principalmente crianças e idosos, e que agora se volta para minimizar o sofrimento

das vítimas das chuvas que se abateram sobre o Estado. Temos, a propósito, a grata

satisfação de registrar que fizemos hoje a entrega do terceiro lote de doações à Cruz

Vermelha,  para  que  sejam  distribuídas,  com  a  coordenação  da  Defesa  Civil  do

Estado, aos Municípios mais atingidos pelas chuvas, numa demonstração do espírito

solidário  dos  Deputados  e  servidores  desta  Casa,  assim  como da  população  do

Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a todos os que atenderam ao apelo feito

pela  Assembleia  Legislativa  e  que aderiram a  essa campanha  em  prol  de  tantas

famílias, de dezenas de Municípios mineiros, afetados pelas fortes chuvas do final do

ano passado e do início deste ano.

Além da comissão voltada para as pessoas com deficiência, instalamos também a

Comissão de Esporte,  Lazer  e  Juventude,  além da Comissão Especial  da  Dívida

Pública e da Comissão Extraordinária para o Acompanhamento da Reforma Política.

Em  seu  conjunto,  as  comissões  permanentes  exerceram,  competentemente,  seu

papel de qualificar o processo legislativo e de dar-lhe consistência, além de acolher,

por  meio  de  audiências  públicas,  realizadas  nesta  Casa e  em  todo o  interior  do

Estado, as demandas apresentadas pela população mineira.

No âmbito dos eventos institucionais,  promovemos, além do seminário legislativo

“Pobreza  e  desigualdade",  outros  de  grande  importância,  como  o  fórum  técnico

“Segurança nas escolas:  por uma cultura de paz" e o Fórum Democrático para o

Desenvolvimento de Minas Gerais, essencial para a construção da pauta de trabalhos

da  Assembleia,  que resultou  na  implementação de  várias  sugestões  advindas  da



43
____________________________________________________________________________

consulta à sociedade. O Fórum Democrático, cabe lembrar, foi uma ação decorrente

do projeto Assembleia como Propulsora do Desenvolvimento do Estado, integrante do

Direcionamento Estratégico, instrumento de planejamento de longo prazo por meio do

qual  a  Casa  busca  aprimorar  sua  atuação  e  ser  reconhecida  como “o  poder  do

cidadão na construção de uma sociedade melhor".

Destaquem-se ainda, dentro do direcionamento estratégico, diversas outras ações,

como o lançamento do novo Portal da Assembleia, destinado a ampliar a interlocução

do  Poder  Legislativo  com  a  sociedade;  a  modernização  e  expansão  da  TV

Assembleia, com a aquisição de equipamentos digitais e o início da transmissão em

sinal aberto para a Região Metropolitana de Belo Horizonte - neste momento destaco

aqui  o trabalho dos ex-Presidentes Deputados Antônio  Júlio,  Mauri  Torres,  Doutor

Viana,  o  atual  Vice-Governador,  Alberto  Pinto  Coelho,  sempre  ladeados  pelos

Deputados  e  Deputadas  desta  querida  Casa  -;  e  o  desenvolvimento  do  projeto

Assembleia Sustentável, incluindo a coleta seletiva de lixo e medidas para redução do

consumo de papel e de copos descartáveis.

Senhoras e senhores, quero aproveitar este momento para fazer uma convocação a

todos  os  membros  deste  Parlamento,  aos  parlamentares  que  representam  Minas

Gerais na Câmara dos Deputados e no Senado, aos Prefeitos e Vereadores de todos

os Municípios mineiros, aos governos estadual e federal, enfim, a todos os poderes

públicos: precisamos encarar de frente, com coragem e determinação, as causas dos

transtornos provocados pelas chuvas à população mineira. Trata-se de um problema

grave e recorrente, em grande parte previsível e que não pode ser atribuído somente

aos fenômenos naturais. Necessitamos de recursos financeiros, de planejamento, de

políticas públicas e, acima de tudo, de vontade política não apenas para amenizar os

impactos das chuvas, mas também e principalmente para preveni-los, por meio de

investimentos em infraestrutura, da ocupação ordenada dos espaços urbanos e da

imprescindível preservação ambiental. A Assembleia Legislativa irá criar, por sugestão

de Deputados e Deputadas desta Casa, uma comissão especial para colher, junto a

representantes  da  sociedade  mineira  e  dos  demais  órgãos  públicos,  informações

aprofundadas sobre o problema, com o objetivo de propor a adoção de mecanismos

de prevenção às autoridades competentes da União, do Estado e dos Municípios. É
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inadmissível,  insisto,  que  os  problemas  causados  pelas  chuvas,  que  se  repetem

praticamente todos os anos, sejam considerados como algo inesperado e provocado

apenas pelos fenômenos da natureza.

Aproveito  também  este  momento  para  chamar  a  atenção  de  todos  os  poderes

públicos - dos Municípios, do Estado e da União - para outra tragédia que se tem

abatido  progressivamente  sobre  a  população mineira:  a  do  tráfico  e  consumo de

drogas,  particularmente  do  “crack”,  que  se  está  caracterizando  como  verdadeira

epidemia  em Minas  Gerais,  assim  como em todo o  País.  Milhares e milhares de

jovens, além de adultos e até crianças, estão destruindo suas vidas em decorrência

dos  efeitos  altamente  viciantes  e  letais  dessa  droga,  causando  também  grande

sofrimento  a  suas  famílias,  sem  perspectivas  concretas  de  se  livrarem  da

dependência e se reintegrarem ao convívio social, e com um agravante: o aumento

dos índices de criminalidade e violência, comprovadamente associados à indústria

dos  entorpecentes.  A  disseminação  das  drogas,  especialmente  do  “crack”,  está

demandando  um  grande  empenho  de  todos  os  poderes  públicos  e  de  toda  a

sociedade  para  que  possamos  revertê-la,  por  meio  de  debates,  investimentos  e

políticas  públicas  de  curto,  médio  e  longo  prazos,  envolvendo  os  aspectos  da

repressão ao tráfico, prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários. Também, em

relação às drogas, este Parlamento irá instituir uma comissão especial para, com a

colaboração  de  representantes  da  sociedade  e  dos  demais  poderes  públicos,

aprofundarmos conhecimentos e subsidiarmos a implementação de políticas públicas

mais consistentes sobre o tema.

Estamos também particularmente preocupados com outra questão que diz respeito

ao  nosso  Estado:  a  do  excessivo  e  crescente  endividamento  com  a  União.

Parabenizo  todos  os  Deputados:  Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlin  Moura,  Bonifácio

Mourão,  Presidente  da  Comissão,  enfim,  todos  os  Deputados  que,  com

responsabilidade, de forma apartidária, têm empunhado essa bandeira, essa bandeira

dos mineiros, essa bandeira dos brasileiros. Fruto de um acordo feito há 14 anos com

o governo federal,  em um contexto bem diferente do atual,  essa dívida tornou-se

insustentável  em  razão  dos  elevados  juros  e  dos  indicadores  de  correção,

inviabilizando  investimentos,  sufocando  e  estrangulando  os  projetos  de
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desenvolvimento de Minas Gerais. Tal preocupação levou este Parlamento a instituir,

no final do ano passado, a Comissão Especial da Dívida Pública, que tem realizado

reuniões  e  levantado  subsídios  para  sustentar  uma  proposta  de  revisão  e

repactuação  junto  ao  governo  federal.  A propósito,  a  Assembleia  de  Minas  é  a

primeira,  no  âmbito  dos  26  Estados endividados,  a  constituir  uma comissão para

debater  o  tema,  Secretário  Danilo  de  Castro.  Tema que,  por  sinal,  foi  tratado na

reunião da União Nacional dos Legislativos Estaduais – Unale -, realizada ontem em

Porto Alegre, da qual participamos, em nome desta Casa, ao lado de tantos outros

Deputados e Deputadas desta Assembleia, e que será discutido na XVIª Conferência

Nacional  da  entidade,  que  acontecerá  no  dia  29  de  maio,  em  Natal.  Neste

Parlamento, em continuidade aos trabalhos da comissão especial,  a questão será

analisada em debate público no próximo dia 13, com apoio da Unale e presença de

Secretários  de  Fazenda  da  Região  Sudeste  e  representantes  de  Assembleias

Legislativas  de  diversos  Estados.  Esperamos,  pela  mobilização  dos  Legislativos

estaduais,  reforçar  o  movimento  pela  renegociação  das  dívidas  com  o  governo

federal, tendo em vista as dificuldades financeiras dos Estados e a necessidade de

repensarmos nosso modelo de federalismo, que concentra recursos e poderes na

esfera da União, em detrimento da autonomia financeira e administrativa dos entes

federados.

Citamos aqui apenas um dado para demonstrar a discrepância a que acabamos de

nos referir: de toda a arrecadação tributária do País, nada menos do que 70% vão

para  os  cofres  da  União,  ficando o  restante  para  ser  distribuído  entre  Estados e

Municípios.  Todas  as  considerações  que  acabamos  de  fazer  têm  o  objetivo  de

reafirmar as linhas básicas de atuação deste Parlamento em prol do desenvolvimento

do Estado e da melhoria das condições de vida da nossa população, e também de

lembrar que temos muito trabalho e muitos desafios pela frente. Mas isso não nos

arrefece  o  ânimo.  Pelo  contrário  -  afirmo  em  nome  de  todos  os  Deputados  e

Deputadas e de todos servidores desta Casa -, estimula-nos a dar o melhor de cada

um de nós para alcançarmos nossos objetivos. Com muita determinação, otimismo e

fé em Deus, ancorados em nossos valores e princípios, tenho plena convicção de

que, no decorrer deste ano, contribuiremos mais uma vez para tornar o Legislativo



46
____________________________________________________________________________

mais eficiente em suas funções e mais digno da confiança do povo mineiro. Muito

obrigado, mãos à obra. Uma bela Minas Gerais espera e aguarda, com ansiedade, o

trabalho e a dedicação de cada um de nós.

Leitura da Mensagem Governamental

O Secretário Danilo de Castro - Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Geraldo  Flávio  Vasques,

Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Jurídico;  Marcello  Guilherme  Abi-Saber,

Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, aqui representando o Prefeito Márcio

Lacerda; Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Deputado Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Paulo Guedes, 3º-Vice-Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  Deputado Dilzon Melo, 1º-

Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  Deputado Jayro

Lessa, 3º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sras. e

Srs. Deputados; servidores.

Mensagem  nº  184/2012,  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Antonio

Augusto Junho Anastasia, a esta Casa Legislativa. (- Lê:)*

Em cumprimento à determinação do art. 90, inciso X, da Constituição do Estado de

Minas Gerais, encaminho a essa egrégia Assembleia Legislativa mensagem em que

presto contas das ações executadas pela administração pública estadual no exercício

de 2011. Cumpre-me, de pronto,  assinalar que o último exercício foi  marcado, no

âmbito  internacional,  por  um recuo generalizado de expectativas.  Presenciando o

alastramento  da  crise  econômica,  outrora  limitada  ao  setor  privado,  no  seio  de

governos soberanos tivemos a real dimensão dos desafios, em termos de políticas

macroeconômicas,  que  se  põem  diante  dos  Estados  nacionais  contemporâneos.

Minas Gerais, em especial, não permaneceu infensa aos efeitos dessa crise, uma vez

que  os  constrangimentos  conjunturais  repercutiram  de  modo  imediato  em  nossa

economia. De outro lado, importa observar que os laços de solidariedade que, em

tese, deveriam unir a Federação não foram capazes de somar grandes esforços em

benefício da equalização nacional.  Sabendo honrar  a verdade eleitoral,  os nobres

parlamentares dessa Casa Legislativa puseram-se ao lado do interesse público maior,
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e  o  Executivo,  fiel  cumpridor  das  leis,  alcançou,  não  sem  percalços,  avançar  na

construção  de  um  Estado  mais  justo.  Com  o  apoio  dessa  Casa  Legislativa

concluímos, em 2011, mais um Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG

2008-2011. Foram mais de R$208,6 bilhões de reais investidos nestes últimos quatro

anos,  cujos  avanços  são  oriundos  do  comprometimento,  da  ousadia  e

responsabilidade com a qual definimos e implementamos os programas e as ações

de  governo,  principalmente  os  programas  estruturadores,  cujo  acompanhamento

intensivo permite resultados cada vez mais desafiadores. Ao mesmo tempo, 2011 foi

também o início de um novo ciclo. Demos o primeiro passo para a construção de um

Estado para a cidadania, iniciado com enfoque no equilíbrio fiscal e no alcance de

resultados  efetivos  para  o  cidadão.  Pode-se  afirmar  que  a  segunda  geração  do

choque de gestão foi concluída com a implantação efetiva em Minas de um Estado

para resultados. Um Estado preocupado com a prestação de serviços públicos de alta

qualidade, máxima cobertura e menores custos.

Avançamos  muito  e  rápido,  mas  sem  perder  a  preocupação  do  constante

aprimoramento  e  de  que as  demandas  ainda são muitas.  Na  área  da educação,

chegamos a 2011 com quase 90% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental com

nível  adequado  de  letramento,  segundo  avaliação  do  Proalfa.  O  Programa  de

Educação  Profissional  ofereceu,  ao  longo  de  sua  existência,  140  mil  vagas,

garantindo acesso à formação técnica de nível médio. Na mesma linha, o programa

Educação de Jovens e Adultos ofereceu a 94.796 adultos e jovens a oportunidade de

cursarem, por ensino não presencial, os anos finais do ensino fundamental e médio.

Já  na  área  da  saúde,  muitos  são  os  resultados  que  merecem  destaque.  O

Programa Saúde da Família colocou Minas como o Estado brasileiro com o maior

número de equipes trabalhando na prevenção de doenças – são 4.302 equipes em

840 Municípios. Graças à força-tarefa do Exército que, com os agentes de saúde,

visitaram mais de 180 mil residências, conseguimos a redução percentual de 77%

dos  casos  de  dengue  em  relação  ao  ano  passado.  Além  disso,  ao  investir

R$116.000.000,00,  contemplamos 132 hospitais  no Programa de Fortalecimento e

Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG e aqui, para nós, o programa Pro-

Hosp. Destaca-se também a experiência pioneira da Rede de Urgência e Emergência
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do Norte de Minas, que já reduziu cerca de mil mortes por ano em casos de urgência.

Além  disso,  o  programa Rede Farmácia  de  Minas  que,  em  2011,  inaugurou  201

unidades, por meio de incentivo financeiro estadual para estruturação das farmácias

públicas  nos  Municípios  mineiros.  Tais  farmácias  se  enquadram  aos  padrões

sanitários existentes e garantem atendimento humanizado à população.

Na segurança, verificamos a transferência da gestão de 13 carceragens da Polícia

Civil  para  a  Secretaria  de  Defesa  Social.  Com  essa  medida,  os  policiais  civis  e

militares ficam disponíveis para atuar nas funções de investigação e de policiamento

preventivo e repressivo. Em prol da humanização do sistema prisional, as bibliotecas

de 63 unidades prisionais foram estruturadas com a aquisição de 5.166 livros, e seis

novas escolas foram inauguradas nos presídios. Ainda este ano, computamos 11 mil

presos em atividade laboral, aproximadamente 22% a mais do que no mesmo período

de 2010, atingindo a marca de 50% dos presos condenados trabalhando.

Ainda na área de defesa social, reformamos cinco cadeias públicas, entregamos mil

viaturas  à  Polícia  Militar  e  implantamos  o  projeto  Olho  Vivo,  no  Município  de

Governador Valadares, com a instalação de 54 câmeras. Ao todo são 394 câmeras

em  sete  Municípios  mineiros.  O  programa Fica  Vivo  tem  reduzido  os  índices  de

criminalidade, uma vez que atua no resgate da cidadania, inclusão social, valorização

do indivíduo. O programa atende mensalmente 13.549 jovens e, em 2011, realizou

cerca de 700 oficinas.

Na área de infraestrutura, o Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária –

PROMG – alcançou 5.400km acumulados de rodovias recuperadas. Já o programa

Proacesso atendeu 220 Municípios com obras e serviços, o que representa 5.457km

de  rodovias  que  beneficiarão  diretamente  mais  de  1,3  milhões  de  mineiros.  O

programa  Minas  Avança,  em  parceria  com  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,

proporcionou melhorias do acesso viário do setor norte ao centro da Capital. Além

disso, concluiu a 1ª etapa das obras do projeto Viva Barreiro, conclusão das obras do

contorno de Lavras e 1ª etapa das obras do trecho Camanducaia – Monte Verde.

Em relação à garantia da infraestrutura necessária para a realização dos jogos da

Copa do Mundo 2014 em Belo Horizonte, o governo de Minas está com o calendário

em dia. As obras de reconstrução do Mineirão estão conforme determinação da Fifa,
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o gramado foi rebaixado em 3,4 metros e as peças pré-moldadas da esplanada já

começaram  a  ser  instaladas.  O  Mineirão  se  transformará  numa  moderna  arena

multiuso e será gerido em sistema de parceria público-privada - PPP. O novo Estádio

Independência terá capacidade para 25 mil espectadores, contando com camarotes e

espaço VIP com capacidade para 2.225 pessoas.

A  área  de  desenvolvimento  social  também  merece  destaque.  Nesse  ano,  o

programa  Travessia  se  expandiu  para  44  novos  Municípios,  compreendendo  22

Secretarias e órgãos do Estado, beneficiando 229.648 famílias. Novas metodologias

foram introduzidas, com destaque para a Busca Ativa, importante instrumento estatal

para o enfrentamento da pobreza. O Porta a Porta fez-se uma realidade, conscientes

que estamos do desafio de combater uma pobreza que, muitas vezes, permanece à

margem da atuação estatal.  Há,  bem assim, que destacar os múltiplos planos de

mobilidade social, elaborados em conjunto com os mais diversos Municípios mineiros,

que  permitirão,  assim  esperamos  e  queremos,  um  avanço  nos  indicadores  de

qualidade de vida.  Cabe,  outrossim,  assinalar  a integração entre as  metodologias

estaduais e aquelas adotadas pelos organismos internacionais, levada a cabo pela

introdução do conceito de pobreza multidimensional, forjado no contexto do Programa

das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento,  no  âmbito  das  políticas  públicas

estaduais. Nossa perspectiva é ainda mais audaz, haja vista a ampliação das metas

elencadas nos Objetivos do Milênio.

Sr. Presidente, o Poupança Jovem foi implantado em mais uma cidade, totalizando

hoje 70.740 alunos, com investimento aproximado de R$55.000.000,00.

Uma das prioridades do governo é gerar empregos de qualidade para cidadãos

mineiros.  Na  busca  pela  expansão  do  Sistema  Nacional  de  Emprego,  foram

inauguradas nove unidades de atendimento ao trabalhador. Por meio desse serviço

de intermediação, mais de 2.600.000 trabalhadores foram atendidos nas unidades do

Sine.

Na área de qualificação profissional, com o Usina Mineira do Trabalho e o Plano

Territorial de Qualificação, mais de 6 mil trabalhadores foram capacitados em mais de

50 Municípios.

Atendendo a reivindicação histórica dos servidores estaduais, sancionamos a Lei nº
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19.973, que define a política remuneratória para pessoal, representando um grande

avanço para os trabalhadores, destacando-se a previsão da data-base e a garantia

de um mínimo de recursos para aplicação de políticas remuneratórias, não perdendo

de vista a capacidade fiscal do Estado. Graças à lei, o dia 1º de outubro de cada ano

passa a ser data marcada para a concessão do reajuste geral anual, nos termos das

diretrizes  da  política  remuneratória.  O  reajuste  para  a  data-base  de  2011  já  foi

elaborado com base nas novas regras.

Avançamos principalmente na atração de novas empresas e geração de empregos,

uma das prioridades definidas no programa de governo, que colocou Minas Gerais

com índices acima da média nacional. Minas foi reconhecido nacionalmente como um

dos  Estados  brasileiros  mais  preparados  para receber  investimentos  estrangeiros.

Esse levantamento nos estimula ainda mais e indica que estamos no caminho certo.

A atuação  do  Estado,  em  2011,  não  se  restringiu  a  repisar  as  estratégias  de

planejamento e atuação estatal até então concebidas. Levou-se a cabo, no âmbito da

administração  pública  estadual,  uma  audaciosa  empreitada  de  incremento  da

densidade representativa da administração pública, pela implantação de mecanismos

inovadores de governança.  Almejando reverter  um déficit  democrático histórico do

sistema político nacional, procuramos investir na valorização da tradição municipalista

e federalista mineira e, bem assim, de modo inédito, tratamos de criar mecanismos

que favorecessem a ampliação da participação popular. Buscou-se, Sras. Deputadas

e Srs. Deputados, estruturar redes institucionais capilarizadas, para possibilitar uma

participação qualificada da população mineira.

A  nova  feição  que  pretendemos  dar  à  Administração  envolve  não  apenas  a

edificação dessas redes de governança, uma mudança no relacionamento externo,

mas,  em  especial,  a  readequação  dos  expedientes  internos  e  próprios  da

Administração.

Sr.  Presidente,  foi  neste  diapasão  que  regulamentamos  diversos  institutos  de

governança  interna,  buscando  construir  um  ambiente  de  solidariedade  de

responsabilidades  administrativas  e  políticas,  de  modo  a  extirpar  as  atuações

desconcertadas  e  desarticuladas.  O  Estado  de  Minas  Gerais  principia,  e  nesse

sentido  é  pioneiro  em  âmbito  nacional,  a  implantar  programas  efetivamente



51
____________________________________________________________________________

intersetoriais,  que  dependem,  em última análise,  da sinergia  institucional  de  seus

diversos órgãos e entidades.

Para além dessas supramencionadas medidas, caminhamos com a regionalização

da atuação estatal, recuperando os desígnios originais do constituinte mineiro nos

idos  de  1989.  O  Estado,  assim,  reafirma  sua  vocação  pluralista  e  contrária  à

centralização excessiva,  consciente  que estamos das  peculiaridades  das  diversas

regiões mineiras, cada uma equiprimordial na balança das necessidades políticas e

sociais.

Em  harmonia  com  essa  Casa  Legislativa,  muito  avançamos  na  qualidade  da

produção  de  leis.  Norteados  pela  sensibilidade  dos  nobres  Deputados,  logramos

granjear espaço no seio de palpitantes questões sociais - em tudo revestidos pelos

contornos do zelo e da legalidade. O diálogo institucional com o Poder Judiciário, o

Ministério  Público  e  outros  órgãos  e  instituições  necessários  à  administração  da

Justiça também progrediram na construção de uma agenda republicana comum. Na

mesma linha, priorizamos uma agenda positiva junto aos demais órgãos de controle,

em especial a Corte de Contas mineira.

Conquanto o ano de 2012, que ora se inicia, não nos esteja a assegurar, de pronto,

notícias alvissareiras, mas, antes, traga consigo o rescaldo de uma crise ainda em

curso,  estamos convictos de que muito poderemos avançar.  Os constrangimentos

conjunturais não poderão ser desfeitos por nossa iniciativa solitária, ainda que nos

empenhemos nessa tarefa. Havemos, porém, de tudo fazer para gerar crescimento e

desenvolvimento, aprofundando as bases de democracia e liberdade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é imperioso, ainda, enaltecer o arrojo do

empresariado  mineiro,  que  muito tem  contribuído  para  a  geração de empregos  e

renda, exortando toda a comunidade empresarial a participar da construção de uma

agenda  de  desenvolvimento.  Por  derradeiro,  cumpre-me  assinalar  o  papel  da

sociedade civil  organizada,  que se  mostra,  cada vez mais,  apta  a  participar  com

efetividade da concepção dos rumos de nosso Estado, em prol da realização concreta

dos direitos fundamentais.

Ante todo o exposto, renovo aos nobres parlamentares os votos de uma sessão

legislativa  plena de realizações,  reafirmando nosso compromisso com um Estado
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melhor para se viver. Antonio Augusto Junho Anastasia. Governador do Estado de

Minas Gerais.

*  -  O teor  completo  da  Mensagem nº  184/2012,  do  Governador  do  Estado,  se

encontra em: http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/83/672083.pdf

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, sempre amiga do

ex-Deputado Getúlio Neiva e dos queridos visitantes.

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 2, às 14 horas, com a

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

2/2/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

13/12/2011

Às 14h2min, 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  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 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 de direitos  humanos,

referente especificamente a perseguição em processo administrativo disciplinar que

teria sido praticada pelo Maj. PM Paulo Roberto de Medeiros, lotado na Corregedoria

da Polícia Militar, em desfavor do Cap. PM QOR Leopoldo de Vasconcelos Maria. A

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

Herbert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  representando o  Cel.  PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Maj. PM Paulo Roberto de

Medeiros,  Chefe  da  CPM1  da  Corregedoria  da  PMMG;  Cel.  PM  QOR  Jefferson

Rodney de Oliveira, Vereador da Câmara Municipal de Bom Despacho; José Antônio
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Zinato,  advogado,  representando o  Maj.  PM Antônio  José  Zinato;  Cap.  PM QOR

Leopoldo de Vasconcelos Maria; Daniel Igor Mendonça, advogado; Cb. PM Kleber

Muniz da Silva e Fábio Henrique Queiroz, Chefe do Departamento Jurídico do Centro

Social  dos Cabos e  Soldados,  que são convidados a  tomar  assento  à mesa.  Os

Deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues, como autores do requerimento que

deu origem ao debate, tecem suas considerações, cada um por sua vez. Logo após,

o  Presidente  passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a

presença da Deputada Maria Tereza Lara (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. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (4) em que solicita seja realizado debate público sobre a autonomia da Perícia

Criminal  no  Estado;  seja  encaminhado  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de

informações  sobre  o  andamento  dos  inquéritos  referentes  aos  homicídios  que

vitimaram  Douglas  Warlen  Teixeira  Chaves  e  Adriano  Tiensolli  Amaral;  seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de informações sobre a apuração dos

fatos  narrados  pelo  Cb.  PM  Alfred  Eustáquio  Ferreira  nesta  reunião;  e  seja

encaminhado  à  3ª  Auditoria  de  Justiça  Militar  pedido  de  informações  sobre  a

instauração  de  IPM  pelo  Ministério  Público  Militar,  em  12/8/2011,  atendendo  a

solicitação  do  Sr.  José  Luiz  Barbosa,  Presidente  da  Associação  Cidadania  e

Dignidade,  o  qual  foi  remetido  à  Corregedoria  da  PMMG  em  10/10/2011,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas desta reunião à Secretaria

de Direitos Humanos da Presidência da República e à referida Associação;  Paulo

Lamac (3) em que solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Sabará pedido

de providências para a regularização do fornecimento de água potável à comunidade

Palmital,  no  Distrito  de  Ravena,  em  Sabará,  aproveitando-se  o  sistema  e  as

instalações já existentes; sejam encaminhados ao Núcleo de Direitos Humanos da

Defensoria Pública e à Defensoria Pública e ao Ministério Público na Comarca de

Sabará  relatório  e  vídeo  relativos  a  visita  da  Comissão  à  comunidade Palmital  e
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pedido de providências com relação à falta de água potável nessa localidade; e seja

encaminhado à Copasa-MG e ao Laboratório  de Saúde Pública da Faculdade de

Farmácia  da  UFMG  pedido  de  providências  para  análise  físico-química  e

microbiológica da água coletada no poço do Distrito de Ravena, em Sabará, durante

visita  da Comissão;  Sargento Rodrigues e Durval  Ângelo em que solicitam sejam

encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG cópia das notas taquigráficas desta

reunião e pedido de providências para que o Maj. PM Paulo Roberto de Medeiros

seja  afastado  dos  quadros  da  Corregedoria  da  PMMG,  por  não  cumprir  os

pressupostos  de  idoneidade  e  moralidade,  encaminhando-se  também  cópia  do

pedido  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  e  ao  Presidente  da  OAB-MG;  e  Sargento

Rodrigues  em que solicita  seja encaminhada à Corregedoria  da  PMMG, aos Srs.

Daniel Igor Mendonça, Fábio Henrique Queiroz e José Antônio Zinato e à Associação

dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais  cópia  das  notas

taquigráficas desta reunião. Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac. Logo

após, é aprovado o Relatório de Visita à comunidade Palmital, no Distrito de Ravena,

em  Sabará,  realizada  em  7/12/2011,  o  qual  é  publicado  após  as  assinaturas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: comunidade Palmital, Distrito de Ravena, Município de Sabará

Apresentação

No dia 7/12/2011, das 16 horas às 17h30min, a Comissão de Direitos Humanos

esteve presente na comunidade Palmital, situada no Distrito de Ravena, Município de

Sabará. Requerida pelo Deputado Paulo Lamac, a visita teve o propósito de averiguar

denúncias sobre a situação dos moradores locais, que, sem a garantia de seu direito

a  água  potável,  vêm  sofrendo  privações  e  sendo  expostos  a  doenças

infectocontagiosas.

Estiveram presentes o Deputado Paulo Lamac, Vice-Presidente da Comissão; Tiago
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Dutra, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, e Leonardo Carvalho

Carreira,  representante  da  Defensoria  Pública  na  Comarca  de  Sabará.  Também

compareceram os Vereadores de Sabará Maurílio Barbosa, Presidente da Câmara

Municipal, e Ricardo Antunes. A Vereadora Terezinha Berenice de Souza van Stralen

se fez representar pela assessora Simone Custódio Marconatto.

Relato

Tão logo chegou ao local, o Deputado Paulo Lamac conversou com a população e

presenciou o registro de suas declarações em vídeo pela equipe da ALMG. Segundo

as informações colhidas, a comunidade abrange 89 casas. Sua constituição remonta

à antiga Fazenda Palmital,  da qual herdou o nome. Subdividida primeiramente em

pequenas glebas de 2ha, essa propriedade continuou fragmentando-se em terrenos

menores com vistas à construção de residências para alojar filhos de famílias locais

ou  pessoas  provenientes  de  outros  pontos  do  Estado  e  ali  estabelecidas

posteriormente.

Com o passar do tempo, formou-se um aglomerado de casas bem próximas, como

tantos outros surgidos em Ravena no processo de expansão da Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte  e  que  passaram  a  demandar  serviços  básicos.  Para  suprir  a

necessidade de água potável  – as vertentes vindas de fontes naturais  se haviam

poluído, apesar da construção de fossas sépticas –, o poder público implantou um

sistema de coleta e abastecimento, com três poços artesianos e rede adequada de

tubulações, que começou a funcionar na passagem de 2003 para 2004.

Havia  um  contrato  com  a  Copasa-MG,  que  caducou  há  três  anos  e  não  foi

renovado.  Os  moradores  denunciaram  que,  desde  então,  o  abastecimento  foi

interrompido e até hoje não retornou o fornecimento de água potável. Por sua vez, a

Copasa-MG alega que, sem concessão, não pode operar. A Prefeitura até agora não

teria agido para sanar o problema. O equipamento, que custou cerca de quinhentos

mil reais à época, está sem funcionar e, portanto, sujeito a avarias. Todavia, apesar

de apresentar alguns tubos e conexões inutilizados por ressecamento, nada tem que

seja grave e impeça sua utilização em curto prazo.  Necessita apenas de reparos

ligeiros, simples e de baixo custo.

Indignados, cerca de quarenta moradores, reunidos na casa de Valcely de Jesus
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Evangelista Siqueira, denunciaram que o abastecimento estaria sendo direcionado a

outras localidades, apesar da proximidade da rede, que passa muito perto de suas

residências. Afirmaram ainda que, a exemplo do que vem acontecendo em outras

localidades desassistidas, viraram reféns de caminhões-pipa, pagos pela Copasa-MG

e pela Prefeitura, que seriam de familiares de um Vereador do Município. Também

declararam que estavam bebendo água poluída, mostraram uma garrafa com líquido

turvo e relataram vários casos de verminose, diarreia e hepatite, especialmente entre

crianças e idosos.

Os presentes narraram que, após entrevista infrutífera com o Prefeito, resolveram

procurar o Ministério Público da Comarca de Sabará, também sem resultados, e a

Câmara Municipal, onde repetiram as denúncias em audiência pública no primeiro

semestre deste ano. Ao fim e ao cabo, concluíram que o Prefeito estaria insensível e

motivado por mera má vontade,  como se o pleito  da população fosse assunto da

Oposição. Mostraram-se especialmente ressentidos porque a Prefeitura instalou, bem

ao  lado  de  suas  casas,  outro  poço  artesiano,  mas  direcionou  suas  águas  para

abastecer apenas a localidade vizinha de Muniz.

Valcely  de  Jesus,  com  seu  bebê  de  sete  meses  nos  braços,  descreveu  as

dificuldades  que  enfrenta  pela  carência  de  água  potável.  Sendo  o  córrego

compartilhado  a  montante  com  o  gado  de  um  sitiante  vizinho,  a  contaminação

aumenta quando chove, pois os excrementos e a urina dos animais chegam à bica de

uso  comum.  Alguns  utilizam  cisternas  que,  rasas,  recebem  resíduos  das  fossas

sépticas construídas para suprir a falta de esgotos. Outros coletam água da chuva,

igualmente prejudicada por ser armazenada em recipientes a céu aberto e sujeitos a

poluições. José Campos, antigo morador, reclamou que há três anos a Prefeitura se

omite,  não  tendo jamais  providenciado  a  recuperação dos  equipamentos  e  redes

ligados ao poço artesiano. Quando chove, disse, nem o caminhão-pipa pode chegar

aos consumidores.

Por  seu  turno,  o  representante  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos  da  Defensoria

Pública afirmou que em Sabará há cerca de 10 mil  moradores sem água potável.

Ouvindo relatos  de que a Prefeitura teria  proposto que as famílias assumissem a

manutenção  do  sistema  de  abastecimento  de  água,  asseverou  que  a
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responsabilidade pelo serviço é do poder público. Ato contínuo, disse que convidaria

o Juízo da Comarca para avaliar “in loco” os fatos, antecipou um pedido de liminar

para que o Prefeito preste os serviços de sua responsabilidade e anunciou uma ação

civil pública em favor de toda a população prejudicada.

Depois  de  ouvir  tais  denúncias,  o  Vice-Presidente  da  Comissão  se  mostrou

impressionado  com  o  seu  teor,  anotou  as  reivindicações  e  resolveu  recolher

pessoalmente uma amostra da água consumida por boa parte das famílias, que será

encaminhada para análise. Também falaram os Vereadores de Sabará, relatando os

acontecimentos a partir do momento em que tomaram contato com o contencioso e

informando  sobre  a  “blitz”  realizada  pelo  Legislativo  Municipal  no  sistema  de

abastecimento da região. Segundo Ricardo Antunes, a Prefeitura se comprometeu a

reparar o sistema de abastecimento, mas nada foi feito por falta de vontade política:

“É uma situação de total desrespeito, um absurdo de abuso de poder”.

Conclusão

Finda a assembleia dos moradores, o Deputado Paulo Lamac, após afirmar que “a

água,  evidentemente,  é  imprópria  para  o  consumo  humano”,  anunciou  um

requerimento para o envio de ofício ao Prefeito Municipal de Sabará, formulando a

sugestão  de  regularizar  o  fornecimento  de  água  potável  à  comunidade  Palmital,

aproveitando  o  sistema  e  as  instalações  existentes,  de  modo  a  garantir  aos

moradores  seus  direitos  fundamentais  e  deter  o  surto  de  doenças na  localidade.

Também será enviado ofício ao Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, à

Defensoria Pública e ao Ministério Público na Comarca de Sabará, encaminhando

este relatório e as gravações da TV Assembleia na comunidade Palmital, para que

sejam tomadas as providências cabíveis.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Paulo Lamac, Vice-Presidente – Sargento Rodrigues – Maria Tereza Lara.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 9h4min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Está presente,  também, o Deputado Vanderlei  Miranda.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
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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

procedimentos adotados pela Polícia Civil  de Minas Gerais  na apuração do crime

praticado por Anderson Cleiton Elariedy contra Ludmila Fernanda Almeida Marques e

as medidas socioeducativas a ele aplicadas pelos crimes anteriormente cometidos e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”  em 13/12/2011:  ofícios  das Sras.  Elisa Smaneoto,  Diretora de Gestão

Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidência  da  República;  Jaqueline  de  Almeida

Lourenço, Chefe de Gabinete Substituta do Incra; e dos Srs. Antônio Gama Junior,

Subcorregedor Geral de Polícia Civil; Lafayette de Andrada, Secretário de Estado de

Defesa Social; Sérgio Duarte de Castro, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Patrícia  Almeida  de  Carvalho,  mãe  da  vítima;  Adriana  Cássia  dos  Santos,

advogada; Beatriz Almeida de Carvalho Santos, tia da vítima; e os Srs. José Honório

de Rezende, Juiz de Direito da Vara Infracional, representando o Sr. Wagner Wilson

Ferreira, Superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude; Edson Moreira

da Silva,  Chefe do Departamento de Homicídios da Polícia Civil  do Estado; Hugo

Barbosa Arruda, Delegado da Polícia Civil; e Welber Lúcio Marques, pai da vítima,

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

Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião. Registra-se a presença dos Deputados Luiz Carlos Miranda, Almir Paraca

(substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT) e Carlos

Mosconi (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BTR),

e  da  Deputada  Liza  Prado.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

2.089/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater denúncia sobre atos

de abuso sexual contra crianças e adolescentes; Durval Ângelo (11), em que solicita

sejam encaminhadas ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da Polícia

Civil  do Estado e  ao  Comandante-Geral  da  PMMG as notas taquigráficas da  65ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 13/12/2011, com pedidos de

providências para a proteção da vida de Leopoldo de Vasconcelos Maria, Capitão do

Quadro de Oficiais da Reserva; sejam encaminhadas à Corregedoria do Ministério

Público do Estado as notas taquigráficas desta reunião com pedido de providências

para averiguar a conduta de Enéas Xavier Gomes, Promotor de Justiça da Comarca

de  Diamantina,  relativa  ao  arquivamento  de  denúncia  sobre  violações  de  direitos

fundamentais  e  irregularidades  administrativas  que  teriam  sido  cometidas  pelo

Prefeito  Municipal  de  Felício  dos  Santos;  sejam  encaminhadas  ao  CAO-PP  do

Ministério  Público  Estadual  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  com  pedido  de

providências para averiguar as denúncias sobre irregularidades administrativas que

teriam  sido  cometidas  pelo  Prefeito  Municipal  de  Felício  dos  Santos;  sejam

encaminhadas  ao  CAO-DH  do  Ministério  Público  Estadual  as  notas  taquigráficas

desta  reunião  com  pedido  de  providências  para  averiguar  as  denúncias  sobre

violações de direitos fundamentais que teriam sido cometidas pelo Prefeito Municipal

de  Felício  dos  Santos;  sejam  encaminhadas  à  Delegacia  da  Polícia  Civil  de

Diamantina as notas taquigráficas desta reunião com pedido de providências para

agilizar as investigações sobre ameaças de morte a sindicalistas feitas pelo Prefeito

Municipal  de  Felício  dos  Santos;  sejam  encaminhadas  ao  Comando  do  3º  BPM-

PMMG  em  Diamantina  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  com  pedidos  de

providências para aumentar o policiamento no Município de Felício dos Santos, para

proteger  e  garantir  os  direitos  fundamentais  dos  Diretores  do  Sindicato  dos

Servidores Públicos Municipais de Felício dos Santos, em face das denúncias de que

teriam  sido  perseguidos,  agredidos  e  ameaçados  pelo  Prefeito  Municipal;  sejam

encaminhadas ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Comandante-Geral da

PMMG, ao Chefe da Polícia Civil e ao Superintendente de Polícia Técnico-Científica

do Instituto de Criminalística de Minas Gerais as notas taquigráficas desta reunião; e,
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no que diz respeito às denúncias feitas pelo Sr. Chico Simões, Prefeito Municipal de

Coronel  Fabriciano,  de  sequestro  e  ameaças  de  que  teria  sido  vítima  a  Sra.

Rosângela  Mendes,  Secretária  Municipal  de  Governo  e  Comunicação  Social,  em

8/12/2011,  sejam  encaminhados  os  seguintes  pedidos  de  providências:  -  ao

Secretário de Estado de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil,  para tomar as

medidas  cabíveis  ao  caso;  -  ao  Superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica  do

Instituto de Criminalística, para se resgatar as imagens dos pontos monitorados pelos

equipamentos eletrônicos conhecidos como "olho  vivo" no trajeto Ipatinga-Coronel

Fabriciano-Timóteo  na  data  mencionada  e  utilizá-las  na  apuração  das  referidas

denúncias; - ao Comandante-Geral da PMMG, para se garantir proteção à integridade

física do Sr. Chico Simões e da Sra. Rosângela Mendes; requer, ainda, seja anexada

cópia  do  ofício  entregue  pelo  Sr.  Chico  Simões,  Prefeito  Municipal  de  Coronel

Fabriciano, ao Presidente desta Comissão na referida reunião, no qual são relatados

os  fatos  que  motivaram  este  requerimento  e  ao  qual  está  apensada  cópia  da

declaração  prestada  pela  vítima  à  Polícia  Civil;  ao  Superintendente  Regional  da

Polícia Federal de Minas Gerais para tomar as medidas cabíveis ao caso, bem como

sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião e seja anexada cópia do

referido  ofício  entregue  pelo  Sr.  Chico  Simões,  Prefeito  Municipal  de  Coronel

Fabriciano, ao Presidente desta Comissão; sejam encaminhadas ao Juiz responsável

pela  19ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Belo  Horizonte  as  notas  taquigráficas  das

seguintes reuniões da Comissão de Direitos Humanos: 18ª Ordinária, realizada em

24/8/2011;  21ª  Ordinária,  realizada  em  21/9/2011;  e  31ª  Ordinária,  realizada  em

14/12/2011;  com  pedidos  de  providências  para  apurar  as  denúncias  feitas  por

Fabiana Rocha Marques envolvendo o Conselho Regional de Enfermagem de Minas

Gerais  e o Conselho Federal  de Enfermagem; sejam encaminhadas ao Chefe da

Polícia Civil de Minas Gerais e ao Delegado-Chefe da 5ª Delegacia de Polícia Civil,

em Lagoa Santa,  as  notas  taquigráficas desta reunião,  e,  no  que diz respeito  às

denúncias  feitas  pela  Sra.  Bárbara  Fonsina  Soares  Pereira  quanto  a  supostas

agressões  verbais  e  morais  praticadas  pelos  Srs.  Carlos  Alberto  Barbosa e  José

Quintino  Marques,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Lagoa  Santa,  seja

encaminhado pedido de providências cabíveis ao caso. Requer, ainda, seja anexada
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ao  pedido  cópia  do  Reds  2011-002284141-001,  que  registra  a  ocorrência  das

referidas agressões, e seja tomada a providência de se avaliar  o fato de forma a

caracterizá-lo como a violência moral prevista no inciso V, do art. 7º, da Lei Federal

11.340, de 2006 - Lei Maria da Penha; sejam encaminhadas à 1ª e à 2ª Promotorias

de Justiça da Comarca de Lagoa Santa as notas taquigráficas desta reunião, e, no

que  diz  respeito  às  referidas  denúncias  feitas  pela  Sra.  Bárbara  Fonsina  Soares

Pereira, seja encaminhado pedido de providências cabíveis ao caso. Requer, ainda,

seja  anexada  ao  pedido  cópia  do  Reds  2011-002284141-001,  que  registra  a

ocorrência das referidas agressões; Liza Prado (5), em que solicita seja encaminhado

à  Defensora  Pública-Geral  do  Estado,  pedido  de  providências  com  vistas  à

designação  de  um  Defensor  Público  para  a  Comarca  de  Araguari;  sejam

encaminhados  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  cópia  do  relatório  de

inspeção  sanitária  da  16ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Uberlândia,

elaborado pela  Coordenadoria  de  Vigilância Sanitária  da  Secretaria  de Estado de

Saúde,  e  pedido  de  providências  urgentes  em  face  das  não  conformidades  e

irregularidades  referentes  às  condições  higiênico-sanitárias,  infraestrutura  física,

equipamentos  e  procedimentos  técnico-operacionais  que  comprometem  as

edificações onde está sediada a citada delegacia; sejam encaminhadas ao Secretário

de Estado de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG as notas taquigráficas

desta  reunião,  com  pedido  de  providências  para  assegurar  melhor  qualidade  na

gravação das imagens geradas pelos  equipamentos eletrônicos de monitoramento

conhecidos como "olho vivo", de modo a garantir  que sejam nítidas, como são ao

vivo, e que auxiliem na averiguação de crimes; seja encaminhado ao Delegado Chefe

da 16ª Delegacia Regional de Uberlândia pedido de providências para implantar um

plantão  no  Bairro  Santa  Helena;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de

Defesa Social,  ao Chefe da Polícia Civil e ao Superintendente de Polícia Técnico-

Científica de Minas Gerais pedido de providências para assegurar a construção do

Posto de Perícia Integrada - PPI - em Uberlândia; Durval Ângelo e Vanderlei Miranda

(2), em que solicitam sejam encaminhadas ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao

Juiz Titular  do 2º  Tribunal  do Júri  e ao Procurador-Geral do Ministério  Público de

Minas  Gerais,  bem  como ao  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das
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Promotorias Criminais do MPMG, as notas taquigráficas desta reunião com pedidos

de providências para se dar os devidos provimentos e também prioridade ao caso e

às denúncias envolvendo Anderson Cleiton El Ariedy, suspeito de ter cometido vários

crimes,  entre  os  quais  o  latrocínio  ocorrido  em  Ravena  em  julho  deste  ano  e  o

assassinato  de  Ludmila  Fernanda  Almeida  Marques,  no  Bairro  Cachoeirinha,  em

novembro passado; sejam encaminhadas ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal

de  Justiça  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  com  pedido  de

providências para esclarecer o encaminhamento e a decisão dados à denúncia feita

pelo Ministério Público de Minas Gerais ao Juízo da Comarca de Sabará acerca do

latrocínio ocorrido em Ravena, em julho deste ano, solicitando a prisão preventiva de

Anderson  Cleiton  El  Ariedy,  suspeito  de  ter  cometido  esse  crime  bem  como  o

assassinato  de  Ludimila  Fernanda  Almeida  Marques,  no  Bairro  Cachoeirinha,  em

novembro  passado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  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 dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

14/12/2011

Às 14h2min, comparece no Auditório da OAB-MG em Contagem o Deputado Durval

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

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

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

reunião  se  destina  a  debater  as  políticas  de  proteção  e  garantia  dos  direitos

fundamentais das pessoas idosas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Telma Maria  de  Oliveira,  Secretária  Municipal  de

Saúde de Contagem; Záide Aguiar Prata Oliveira, membro do grupo de convivência

Guerreiros da 3ª Idade; Maria Ivone do Carmo, Secretária Municipal de Educação e

Cultura  de  Contagem;  Lacy Chagas  Ribeiro,  Tesoureira  do  grupo  de  convivência

Estrela Dalva; e os Srs. Jeferson Botelho Pereira, Delegado-Geral de Polícia Civil,
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representando o Sr.  Jairo Lellis  Filho, Chefe da Polícia Civil;  José de Souza Lima

Filho, Secretário Municipal de Direitos e Cidadania de Contagem; Maurício Rangel de

Souza, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Contagem; Cleber Mateus

da Silva, Secretário-Geral, representando a Sra. Liliana Pereira, Presidente da OAB -

Subseção de Contagem; Márcio Luiz Guglielmoni, Presidente do Conselho Municipal

do  Idoso  de  Contagem;  Cléber  Jovino  da  Silva,  professor  da  Faculdade  Una  de

Contagem, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição

de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações

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

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado  e  Tenente  Lúcio,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.996, 2.013, 2.081, 2.090 e 2.091/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.084 e 2.465/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido pela Presidência

requerimento  do  Deputado  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
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conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Segurança Pública para

debater a viabilidade de ofertar à comunidade atividades culturais, esportivas e de

lazer nas áreas desocupadas do complexo prisional José Maria Alkimin. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 20h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo  Corrêa,  Neider  Moreira  (substituindo  o  Deputado  Duarte  Bechir,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 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 a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os  trabalhos  às  22h4min,  estão  presentes  os

Deputados Célio Moreira, Neider Moreira (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por

indicação da Liderança do PSD) e Sebastião Costa (substituindo a Deputada Luzia

Ferreira, por indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.709/2011 na forma do vencido no

1º turno (relator: Deputado Célio Moreira). O Projeto de Lei nº 2.229/2011, no 2º turno,

é retirado da pauta por ter sido apreciado em reunião anterior. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  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, 2 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/2/2012, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Hugo

Miranda Fiuza, ocorrido em 31/1/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO DE 2012

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 2/2/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Carlin Moura - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fred Costa - Ivair

Nogueira - Liza Prado - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Ulysses Gomes.

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 ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (  -  A

ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 7/2/2012.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.651/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

– de Sarzedo, com sede no Município de Sarzedo.

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 2.651/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Sarzedo, com sede no Município de

Sarzedo, 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 Sarzedo o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.651/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2012.

Sargento Rodrigues, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Sávio Tarso pela realização do projeto Nós na Tela II

(Requerimento nº 1.996/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com Domitila de Paulo por ter vencido o concurso Brasil Fashion

Designers (Requerimento nº 2.013/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Faemg pela posse de sua nova diretoria (Requerimento nº

2.063/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com o Araxá Esporte Clube e com seus patrocinadores, Banco
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BMG  e  Companhia  Brasileira  de  Metalurgia  e  Mineração,  pela  conquista  do

Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão (Requerimento nº 2.064/2011,

do Deputado Bosco);

de  congratulações  com a  Prefeitura  Municipal  de  Extrema pelo  recebimento  do

prêmio Furnas Ouro Azul, concedido pelo jornal "Estado de Minas" e pelo Sistema

Eletrobras Furnas,  na categoria empresa pública,  com o projeto Conservador  das

Águas (Requerimento nº 2.067/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Brígida Maria Colares por sua eleição para o cargo

de  Vice-Presidente  do  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.069/2011, do Deputado

Neider Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcus Vinicius Bolpato da Silva por sua eleição para

o cargo de Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e

Arrecadação  do  Estado,  gestão  2012  -  2014  (Requerimento  nº  2.070/2011,  do

Deputado Neider Moreira);

de congratulações com o Sr. José Graziano da Silva por ter recebido o título de

doutor  "honoris  causa"  pela  Universidade  de  Uberlândia  (Requerimento  nº

2.289/2011, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Secretário de Ciência e Tecnologia pela realização do

Congresso  Mineiro  de  Ensino  Superior,  em  que  foi  lançado  o  selo  Universidade

Cidadã (Requerimento nº 2.290/2011, da Comissão de Educação);

de congratulações com a Secretária de Educação e a Superintendente Regional de

Ensino  de  Uberaba  pela  realização  do  XVII  Encontro  de  Gestores  Escolares

(Requerimento nº 2.291/2011, da Comissão de Educação);

de congratulações com os artistas Yara Tupinambá e Osório Couto pela abertura da

exposição do painel criado a partir  do poema "A Mesa", de Carlos Drummond de

Andrade, e pelo lançamento do livro de imagens do referido painel na galeria de arte

desta Casa (Requerimento nº 2.293/2011, da Comissão de Cultura).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Sebastião  Costa  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a

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

membros da Comissão presentes. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura e André Quintão em que solicitam seja encaminhada à Presidência do Senado

Federal manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº 278/2009, que altera o Estatuto

da Criança e do Adolescente no que se refere a conselhos tutelares; e André Quintão

em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Fórum  Brasileiro  de

Economia Popular Solidária e ao Fórum Mineiro de Economia Popular pela passagem

do  Dia  Nacional  da  Economia  Solidária.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/2/2012

Às 14h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues 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 e, em
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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 Comissões. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada reunião conjunta de

audiência  pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável em Itabirito, para discutir as obras de reconstrução das

enchentes nos Municípios atingidos pelas chuvas em Minas Gerais; Liza Prado em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir procedimentos

relacionados com a segurança e a fiscalização das estruturas, vazão e capacidade de

armazenamento em todas as barragens existentes no Estado; Paulo Lamac (2) em

que  solicita  sejam  realizadas  uma visita  e  uma reunião  de  audiência  pública  no

Município de Guidoval para verificar  as condições locais e discutir  a  violação dos

direitos  humanos  decorrentes  da  enchente  que  devastou  o  Município  em  janeiro

deste  ano;  Durval  Ângelo  e  Sargento  Rodrigues  em que  solicitam  seja  realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre as circunstâncias do

homicídio cometido contra o 3º Sgt. PM Rafael Augusto Reis de Rezende, lotado na

época no Grupamento de Ações Táticas Especiais – Gate-PMMG; Durval Ângelo (7),

em que solicita a participação desta Comissão no lançamento do livro "Atravessando

fronteiras - talidomida, a impunidade continua",  que será realizado no dia 14/2/12;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  ameaças  e  possíveis

violações  de  direitos  humanos  sofridas  por  ambientalistas  de  Lagoa  Santa;  seja

encaminhado  ao  Desembargador  Doorgal  Gustavo  Borges  de  Andrada  voto  de

congratulações  por  sua  indicação  para  o  cargo  de  Assessor  da  Presidência  do

Tribunal e Recursos do Timor-Leste; sejam encaminhados ao Conselho Municipal do

Idoso  de  Contagem  e  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado  cópia  das  notas

taquigráficas da 66ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para que verifiquem a possibilidade de instalação de uma Delegacia Especializada de

Proteção ao Idoso em Contagem; seja realizada reunião de audiência pública para
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discutir  a  situação dos  sem terra no  Município de  Salto  da Divisa;  seja  realizada

reunião  conjunta  de  audiência  pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discutir a situação dos moradores dos

edifícios  interditados  no  Bairro  Buritis,  nesta  Capital;  sejam  encaminhados  à

Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria-Geral de Polícia Civil e ao Ministério Público de

Muriaé pedido de providências para a apuração de possível  abuso de autoridade,

conforme  representação  apresentada  por  Hana  Luiza  Ribeiro  Germano  e  os

documentos referentes ao caso. Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.649/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Promoção  Cultural,  Educacional,

Esportiva e de Lazer de Itinga, com sede no Município de Itinga.

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 2.649/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Promoção Cultural,  Educacional,  Esportiva e de Lazer  de Itinga,  com sede no

Município de Itinga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo promover a cultura, a educação, o esporte e o lazer na cidade.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  se  utiliza  de  meios  e  instrumentos  de

comunicação,  informação  e  divulgação  para  incentivar  a  livre  expressão  em

atividades  intelectuais,  artísticas  e  científicas;  mantém  projetos  nas  áreas  de

radiodifusão e jornalismo impresso, além de oferecer cursos de comunicação popular

em rádio, vídeo e jornal; executa serviço de radiodifusão comunitária.

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 desenvolvido 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° 2.649/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2012.

Gustavo Valadares, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2011, EM

24/10/2011

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Adelmo Carneiro Leão e Luiz Henrique, 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 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 da pauta e a deliberar sobre

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011 (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões de amanhã, dia

25/10/2011, às 11 horas e às 14h30min, e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Henrique.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Carlos  Henrique,  Duilio  de  Castro  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

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

Carlos Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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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”  de  3/11/2011:  ofícios  da  Sra.  Viviane  Couto

Cantísano,  Assessora  do Ministério  Público;  e  do  Sr.  Jacson Rafael  Compomizzi,

Procurador de Justiça. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

no 1º turno, das quais designou como relatores o Deputado e a Deputada citados a

seguir: Projeto de Lei nº 29 (Deputado Délio Malheiros); 1.731/2011 (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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.831/2011 (relator: Deputado Carlos

Henrique, em virtude de redistribuição); 1.921/2011(relator: Délio Malheiros) 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  1949  e  1950/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Liza Prado, Presidente – Antônio Júlio – Duílio de Castro.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

14/12/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira  e  André  Quintão,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.740 e 2.741/2011 (Deputado André Quintão); 2.731, 2.735 e 2.737/2011 (Deputado

Bruno Siqueira); 2.730 e 2.732/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.734 e 2.736/2011

(Deputado  Luiz  Henrique);  2.729/2011  (Deputado  Sebastião  Costa),  2.733  e

2.739/2011 (Deputado Delvito Alves). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário.  É aprovado requerimento do Deputado André Quintão em

que solicita seja alterada a ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 2.193/2011 seja

apreciado em último lugar nesta fase. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 267,

2.192  e  2.636/2011  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação do prazo regimental  formulada pelo relator,  Deputado Bruno Siqueira.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.193,

2.438 e 2.4372011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição

no caso dos dois primeiros projetos). O Projeto de Lei nº 2.196/2011 é retirado da

pauta por ter sido apreciado em reunião anterior. Na fase de discussão do parecer em

que o Deputado Sebastião Costa, relator em virtude de redistribuição, conclui pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.548/2011, é

deferido pedido de vista do Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto  de  Lei  nº  635/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição).  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Cássio  Soares.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Bruno Siqueira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O  projeto  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n.º 613/2007, “dispõe sobre a obrigatoriedade da

cobertura  de  seguro  de  acidentes  pessoais  coletivos  em  eventos  artísticos,

esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos”.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, essa concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

da matéria na forma do Substitutivo n.º 1, que apresentou.

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

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  nºs  347/2011,  458/2011  e  663/2011,

respectivamente,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  do  Deputado  Alencar  da

Silveira Jr. e do Deputado Sargento Rodrigues, todos tratando da obrigatoriedade da

cobertura  de  seguro  de  acidentes  pessoais  coletivos  em  eventos  artísticos,

esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos.

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 instituir  a  obrigatoriedade da contratação de seguro,  por

parte do patrocinador de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com

cobrança de ingressos, em benefício dos espectadores.

As  proposições  de  nºs  347/2011,  458/2011  e  663/2011,  anexadas  ao  projeto,

tratam, na íntegra, do conteúdo do projeto em epígrafe.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  há  óbices  na  iniciativa

legislativa  no  que se refere à  possibilidade de formular  normas  que obriguem os

agentes privados a constituir apólices de seguros em benefício de espectadores ou

de outras pessoas que frequentem os recintos onde se realizam os eventos públicos

e que a legislação sobre seguros é competência privativa da União, nos termos da

Magna Carta.  No entanto,  entende que compete a esta Casa Legislativa, única e
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exclusivamente, a disciplina e a organização dos eventos patrocinados por entidades

e órgãos públicos do Estado, razão pela qual apresentou o Substitutivo n.º 1.

No que tange ao mérito do projeto, cumpre informar que este guarda relação direta

com os objetivos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

O  seguro,  como  serviço  objeto  das  relações  de  consumidor  entre  as  pessoas

consumidoras  e  fornecedores  de  ingressos,  beneficia  inúmeras  pessoas  e  seus

familiares em caso de acidentes nos diversos tipos de eventos mencionados. Trata-

se, efetivamente, de interesse geral do consumidor e o seu bem-estar, em caso de

acidente antes, durante ou depois do evento.

Como política de relação de consumo, a instituição do seguro de acidente pessoal

visa à harmonia nesta relação de consumo. Por um lado, o seguro pretende garantir

assistência à saúde, segurança e melhoria de qualidade de vida para o consumidor e,

por outro lado, cria um relacionamento mais perfeito entre consumidor e fornecedor,

exatamente como demanda o CDC.

Produz-se, ainda, com a instituição da cobertura de seguro de acidentes pessoais

coletivos, a tutela especial do consumidor, que é sem dúvida a parte mais fraca e

vulnerável da relação comercial. Não se deve esquecer, ainda, que os fornecedores

dos eventos são aqueles  que detêm o controle do mercado de eventos,  ou seja,

definem o que produzir, como produzir e para quem produzir o serviço, sem falar na

definição da fixação das margens de lucro.

De fato, não basta apenas investir em publicidade, é preciso criar boas condições

de  atendimento  ao  consumidor  em todas  as  facetas  de  produção  de  um  evento,

especialmente naquela que diz respeito à assistência médica hospitalar e à cobertura

de  despesas  complementares  necessárias,  normais  em  locais  com  grande

aglomeração de pessoas.

O descumprimento do disposto no projeto sujeita o infrator às penas previstas nos

arts. 56 a 59 do CDC, que tratam das modalidades de sanções administrativas e da

gradação da aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, penais e daquelas

definidas em normas específicas.

Dessa forma, o projeto ora apresentado suplementa a proteção emanada do CDC.

Esta Comissão entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em
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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 158/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n.º 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.523/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Delfinópolis o trecho rodoviário que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 1º/11/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição  em  comento  desafeta  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia LMG-856 com a extensão de 3.550m, compreendido entre o entroncamento

no trevo de acesso ao Município de Cássia – Km 28 + 300m – e a Avenida Antenor

Pereira  de  Moraes  –  Km 31 +  850m.  Além  da  desafetação,  o  projeto  autoriza  a

doação do trecho ao Município de Delfinópolis, de forma a que passe a integrar o
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perímetro urbano do Município como via urbana. Se o donatário não der ao bem a

finalidade prevista na proposição no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade,  independentemente de autorização do poder público, e incluem bens

como ruas, praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são aqueles

que possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados

na execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis

que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os

bens de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto

tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, tais

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois se destinam ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica .

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.
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Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. A desafetação ocorre normalmente na própria lei que autoriza a

transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da rodovia LMG-856 para o Município de

Delfinópolis  não  implicará  alteração  na  natureza  jurídica  do  bem  público,  que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe destacar, por fim, que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio do Ofício DG-

2416/2011, declarou que não há objeção ao pleito da proposição em análise, visto

que  em  nada  afetará  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  da  autarquia  naquela

localidade.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.523/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.523/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do  Deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Delfinópolis o trecho que especifica.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.523/2011, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia LMG-856,  com a extensão de 3.550m,

compreendido entre o entroncamento no trevo de acesso ao Município de Cássia –

Km 28 + 300m – e a Avenida Antenor Pereira de Moraes – Km 31 + 850m –; no art.

2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Delfinópolis, para que passe

a integrar  seu perímetro urbano como via urbana;  e,  por fim, o art.  3º  prevê sua

reversão 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.

Em sua justificação, o autor da matéria argumenta que o referido trecho já integra o

perímetro  urbano  daquela  cidade  e,  por  isso,  é  importante  que  o  Município  de

Delfinópolis  assuma  definitivamente  a  responsabilidade  por  sua  manutenção  e

conservação para garantir a autonomia municipal e para atender aos anseios de seus

munícipes.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem – DER-MG –, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas
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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”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Essa

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar  ainda  que  a  doação desse trecho da Rodovia  LMG-856 para  o

Município de Delfinópolis não implicará alteração na natureza jurídica do bem público,

que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o  domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória,

uma vez que vai ao encontro do interesse dos cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.523/2011, no

1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente e relator – Célio Moreira – Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.544/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do Deputado Alencar  da Silveira Jr.,  o projeto de lei  em pauta torna

obrigatória para o comerciante em atividade no Estado de Minas Gerais o destaque

da data de validade nos produtos que comercializa, e a garantia de um novo produto

gratuito, caso esta irregularidade seja identificada pelo consumidor.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade,
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pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob comento  objetiva  tornar  obrigatório  para  os  comerciantes  em

atividade no Estado o destaque da data de validade dos produtos que comercializam,

garantindo ao consumidor a gratuidade de um novo produto, caso seja detectada a

irregularidade da informação.

A Comissão de Constituição e Justiça informou em seu parecer que a Casa tem

prerrogativa para dispor sobre a matéria,  sendo que o Estado possui competência

para  tratar  de  temática  da  produção,  consumo  e  responsabilidade  por  dano  ao

consumidor, conforme previsto no art. 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal.

Ressaltou ainda, essa Comissão que o assunto se insere na órbita da competência

legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Assim sendo, a

União  elabora  as  normas  gerais,  e  o  Estado  e  o  Distrito  Federal  atuam  com  o

propósito de suplementá-las, adaptando-se às peculiaridades regionais.

A  Lei  n° 8.178,  de  1990,  que  contém  o  Código  de  Def esa  do  Consumidor,

consubstancia a norma geral, sendo que o art. 31 estabelece os requisitos a serem

observados pelos fornecedores no momento da oferta do produto ou do serviço.

Esse  dispositivo  preconiza  que  a  oferta  e  a  apresentação  de  produtos  devem

assegurar informações corretas, claras, precisas, extensivas e em língua portuguesa

sobre características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de

validade e origem, entre outros dados do produto ofertado, assegurando, assim, a

saúde e segurança dos consumidores.

Ressalte-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor de

produtos  duráveis  ou  não  duráveis  a  responder  pelos  vícios  de  qualidade  dos

produtos que os tornem impróprios para o consumo, como o caso do produto fora do

prazo de validade.

Em face do exposto, entendemos que existem impedimentos de ordem prática e

jurídica  à  tramitação  da  proposição  em  exame,  porquanto  essa  é  inócua,

considerando que o Código de Defesa do Consumidor já tratou de regulamentar de
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maneira expressa os critérios que devem ser utilizados para afixação do prazo de

validade dos produtos,  não podendo,  assim,  o Estado complementar  a legislação

federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n 2.544/2011.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 622/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 622/2011, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde, com

sede no Município de Camanducaia, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 622/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde,

com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Hotéis e Pousadas de

Monte Verde, com sede no Município de Camanducaia.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.150 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.150/2011, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que dá a

denominação de Centro Regional de Convenções e Exposições Presidente Itamar

Augusto Cautiero Franco ao Centro Regional de Convenções e Exposições da Zona
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da Mata – Expominas Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.150/2011

Dá denominação ao Centro Regional  de Convenções e Exposições da Zona da

Mata – Expominas Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominado  Centro  Regional  de  Conven ções  e  Exposições

Presidente Itamar Franco o Centro Regional de Convenções e Exposições da Zona

da Mata – Expominas Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.151/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.151/2011, de autoria do Deputado Bruno Siqueira, que dá

denominação de Aeroporto Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco ao Aeroporto

Regional da Zona da Mata, 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 2.151/2011

Dá denominação ao aeroporto regional da Zona da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Aeroporto Presidente Itamar Franco o aeroporto regional

da Zona da Mata, localizado entre os Municípios de Rio Novo e Goianá.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2012

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Mensagens nºs 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178/2012 (encaminhando veto parcial à Proposição de

Lei Complementar nº 127, os Projetos de Lei nºs 2.781 e 2.782/2012, a Indicação nº

36/2012,  as  Indicações  nºs  37  a  55/2012,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.783/2012,

requerimento de retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.728/2011, veto parcial à

Proposição de Lei nº 20.925, o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, veto parcial

à  Proposição  de Lei  nº  20.934,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.784/2012,  vetos  parciais  à

Proposição de Lei Complementar nº 128 e às Proposições de Lei nºs 20.846, 20.914

e 20.913, a Indicação nº 56/2012 e o Projeto de Lei nº 2.785/2012, respectivamente),

do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  e  telegrama -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  30/2012  -

Projetos de Lei nºs 2.786 a 2.811/2012 - Requerimentos nºs 2.304 a 2.324/2012 -

Requerimentos da Deputada Liza Prado, dos Deputados Carlos Henrique e outros,

João Leite, Carlos Mosconi e outros, Carlin Moura, João Leite, Adelmo Carneiro Leão,

Alencar da Silveira Jr., Adelmo Carneiro Leão, Paulo Lamac e Ulysses Gomes, Inácio

Franco, Doutor Viana, Gustavo Valadares e Sargento Rodrigues e das Comissões de

Assuntos  Municipais  (4),  de  Direitos  Humanos  (2)  e  de  Meio  Ambiente  (2)  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Cultura,  de  Meio  Ambiente,  de

Turismo, de Defesa do Consumidor e de Ética e Decoro Parlamentar, da Bancada do

PSD e dos Deputados Sávio Souza Cruz,  Gustavo  Perrella,  Dalmo Ribeiro  Silva,

Tiago  Ulisses,  Rogério  Correia  (2)  e  Pompílio  Canavez  -  Questões  de  ordem  -

Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Carlos Mosconi, da Deputada Liza Prado

e do Deputado João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na
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Mensagem nº 168/2012, do Governador do Estado; deferimento - Requerimentos dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Valadares, Doutor Viana, João Leite e

Inácio  Franco;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das

Comissões de Direitos Humanos (2), de Meio Ambiente (2) e de Assuntos Municipais

(4) e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo Lamac e Ulysses Gomes, Alencar

da  Silveira  Jr.,  Carlin  Moura  e  Sargento  Rodrigues;  aprovação  –  Inexistência  de

quórum para votação - Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; deferimento;

discurso  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Requerimento  do  Deputado Rogério

Correia;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia  -  Requerimento  do

Deputado  Neider  Moreira;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Duarte  Bechir  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Adalclever Lopes -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - 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 - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- A Deputada Liza Prado, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 162/2012*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar tombada sob o número 127,

que altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Ouvido,  o  Tribunal  de Contas do  Estado de Minas  Gerais  assim se manifestou

quanto ao dispositivo vetado:

Art. 110 G da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008 acrescentado

pelo art. 9º da Proposição de Lei Complementar nº 127:

'Art. 110G - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreverá em cinco anos,

contados da data de interrupção da prescrição, desde que não tenha havido decisão

de mérito irrecorrível'.

Razões do Veto

'O dispositivo tal, como concebido, contraria o interesse público na medida em que

desvirtua toda a  lógica do tratamento  que se pretendeu dispensar  ao instituto  da

prescrição no âmbito da pretensão punitiva do Tribunal de Contas.

Registre-se,  que  o  instituto  da  prescrição  no  âmbito  da  pretensão  punitiva  do

Tribunal  surge em homenagem aos princípios  constitucionais da razoável  duração
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dos processos e da segurança jurídica.

Ocorre, contudo, que o projeto aprovado pelo Parlamento ao estabelecer o prazo

quinquenal  para  a  prescrição  intercorrente,  tendo  como  termo  inicial  a  data  de

interrupção da prescrição, e como termo final o trânsito em julgado da decisão, pode

gerar  duas  consequências  no  mínimo  preocupantes.  A  primeira  delas  é  que,  a

aprovação da lei com a atual redação, acarretará, de plano, a incidência do instituto

da prescrição em todos, repita-se, todos os processos, mesmo que em grau recursal,

em linhas gerais, anteriores a 2007.

Lado outro, levando-se em conta que a Corte de Contas necessita de adequações e

avanços na parte de gestão de pessoas e tecnologia da informação, em face das

crescentes demandas envolvendo cerca de 2.200 jurisdicionados, a manutenção do

dispositivo pode gerar um outro sem número de processos prescritos, a cada ano, a

cada mês, a cada dia, tornando esta Corte um mero ‘homologador’ do instituto.

Assim  sendo,  afigura-se  recomendável  o  veto,  porquanto  o  dispositivo  não  se

amolda  à  realidade fática  do  Tribunal,  o  que  pode  inclusive  inviabilizar  o  próprio

exercício do poder-dever constitucional do controle externo'.

Essas,  Senhor Presidente,  as razões que me levam a vetar o art.  110G da Lei

Complementar  nº  102,  de  17  de  janeiro  de  2008,  acrescentado  pelo  art.  9º  da

Proposição  de  Lei  Complementar  nº  127,  devolvendo-a,  em  obediência  à

Constituição, para o necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 163/2012*

Belo Horizonte, 16 de dezembro 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 institui o Fundo Estadual de Café - FECAFÉ.

Com o advento da referida Lei, será possível a implementação de política pública

estadual destinada à promoção do setor cafeeiro, que assegure adequação de suas

prioridades, aumento da competitividade, aperfeiçoamento da qualidade na produção
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e  rentabilidade,  contribuindo,  assim,  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  do

Estado.

A proposta visa atender prioridades definidas no Fórum do Café e corresponde aos

anseios dos diversos segmentos desta cadeia produtiva.

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 2.781/2012

Institui o Fundo Estadual de Café - FECAFÉ.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual de Café - FECAFÉ, que passa a reger-se

por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, a denominação Fundo Estadual de Café, a

sigla FECAFÉ e a expressão Fundo se equivalem.

Art.  2º  -  O FECAFÉ tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e

social, a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do café.

Art.  3º  -  É  finalidade  do  FECAFÉ dar  suporte  financeiro  a  planos,  programas,

projetos e ações relacionadas à cadeia produtiva do café no Estado.

Art. 4º - São recursos do FECAFÉ:

I - retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo;

II - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo, firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV -  receitas oriundas das multas aplicáveis  aos beneficiários dos recursos,  nos

casos de irregularidades por eles praticada;

V - o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;
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VI - recursos previstos na Lei Orçamentária Anual; e

VII - outros recursos.

Parágrafo único - O superávit financeiro do FECAFÉ, apurado ao término de cada

exercício fiscal será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização nos

exercícios seguintes, na forma estabelecida no art. 15 da Lei Complementar nº 91, de

2006.

Art. 5º - Poderão ser beneficiários do FECAFÉ:

I - pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes à cadeia

produtiva do café no Estado;

II  -  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a

legislação em vigor;

III - consórcios intermunicipais regularmente constituídos, que tenham por objetivo

atuar nas áreas do desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

IV -  pessoas jurídicas de direito  privado,  sem finalidade lucrativa,  dedicadas  às

atividades da cadeia produtiva do café; e

V - empresas públicas que desenvolvam projetos, programas e ações voltadas ao

fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Art. 6º - O FECAFÉ exercerá as seguintes funções:

I  -  programática,  que  consiste  na  liberação  de  recursos  não  reembolsáveis

conforme  normas  previstas  em  regulamento,  para  implantação  de  programas,

projetos e ações que promovam o desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

II - de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de

investimentos, visando ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café;

e

III - como contrapartida financeira assumida pelo Estado, em operações de crédito

ou  em  instrumentos  de  cooperação  financeira  que  tenham  como  objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.

Art. 7º - O FECAFÉ, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

aplicados nas seguintes modalidades:

I - reembolsável, para elaboração de projetos, realização de investimentos fixos e
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aquisição  de  equipamentos,  em  projetos  ou  empreendimentos  que  promovam  o

desenvolvimento  econômico  e  social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da

cadeia produtiva do café, de comprovado mérito e viabilidade técnica, analisada e

aprovada  pelo  Grupo  Coordenador,  e  de  comprovada  viabilidade  econômica  e

financeira, analisada e aprovada pelo agente financeiro;

II  -  não reembolsável,  para pagamento de elaboração e implantação de planos,

programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico e social, a

competitividade  e  a  sustentabilidade  da  cadeia  produtiva  do  café,  incluindo

subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, nos termos da Lei nº 16.745, de 28

de junho de 2007, de comprovado mérito e viabilidade técnica, analisada e aprovada

pelo Grupo Coordenador;

Parágrafo único - Do total dos recursos não reembolsáveis reservados anualmente

ao  FECAFÉ,  um  e  meio  por  cento  serão  destinados  à  Secretaria  Executiva,

observada a vedação expressa no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de

2006.

Art. 8º - São administradores do FECAFÉ:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro; e

IV - o grupo coordenador.

Parágrafo único -  As  atribuições dos administradores do  FECAFÉ atenderão às

competências dispostas na Lei Complementar nº 91, de 2006.

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

Art. 9º - Na definição de aplicação de recursos reembolsáveis de que trata o inciso I

do  art.  7º,  na  forma  de  empréstimos  para  investimentos,  serão  observadas  as

seguintes prioridades:

I - a modernização da infraestrutura de produção e de processamento, bem como

da industrialização da produção dos cafeicultores em suas propriedades;

II - a adoção de tecnologia e processos de gestão que aumentem a qualidade e a
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competitividade da cadeia produtiva do café;

III  -  a  adequação  das  propriedades  cafeeiras,  visando  à  sustentabilidade

socioeconômica e ambiental;

IV - a aquisição e adaptação de veículos destinados ao transporte de trabalhadores

rurais; e

V - outras prioridades identificadas pelo Grupo Coordenador.

Parágrafo  único  -  As  operações  serão  realizadas  segundo  regulamento  próprio

estabelecido pelo Grupo Coordenador.

Art. 10 - Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamentos reembolsáveis, serão observadas as seguintes condições gerais:

I  -  valor  do  financiamento  limitado  a  noventa  por  cento  do  investimento  fixo  e

semifixo e da aquisição de equipamentos;

II  -  prazo total de, no máximo, oitenta e quatro meses, incluídas a carência e a

amortização;

III - juros de até doze por cento ao ano, calculados sobre o saldo devedor, a critério

do Grupo Coordenador, no caso de financiamento reembolsável, sendo autorizada a

aplicação de fator de redução, conforme normas de programa específico;

IV - garantias a serem definidas em regulamento de programas específicos.

Parágrafo  único  -  O  Grupo  Coordenador  do  FECAFÉ  poderá  estabelecer,  por

decisão unânime, critérios distintos de financiamento relativos a prazo, valor e forma

de amortização, respeitadas as demais condições previstas neste artigo, nos casos

de empreendimento de especial interesse socioeconômico e ambiental para o Estado.

Art. 11 - O agente financeiro dos recursos reembolsáveis do FECAFÉ é o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, que terá as seguintes atribuições:

I - analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II - contratar as operações aprovadas;

III - liberar os recursos reembolsáveis do FECAFÉ, obedecendo à regulamentação

dos projetos instituídos com recursos do Fundo; e

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos reembolsáveis do FECAFÉ,

na forma solicitada pelo Grupo Coordenador.

Parágrafo único - O BDMG, a título de remuneração pelos serviços prestados como
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agente financeiro do FECAFÉ, fará jus a:

I  -  taxa  de  abertura  de  crédito  de  até  um  por  cento,  para  ressarcimento  das

despesas de processamento e com tarifas bancárias; e

II - comissão máxima de até três por cento ao ano, incluída na taxa de juros de que

trata o inciso III do art. 10.

Art. 12 - O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação de

financiamento com recursos reembolsáveis do FECAFÉ e para efetuar a cobrança

dos créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer às medidas judiciais cabíveis.

Art. 13 - Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:

I - aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II  -  receber  bens  em  dação  em  pagamento  e  promover  sua  alienação  para

transferência de valores ao Fundo;

III  -  transigir,  com  relação  a  penalidades  decorrentes  de  inadimplemento  do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito; e

IV -  repactuar  prazos,  forma de pagamento  e  demais  condições  financeiras  de

valores  vencidos  e  vincendos,  podendo,  nessa  situação,  ultrapassar  os  prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 1º - O BDMG poderá debitar ao FECAFÉ os seguintes valores:

I - os gastos com a manutenção e a alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;

II - os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III - os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos

termos do disposto no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000; e

IV - quantias despendidas em procedimento judicial.

§  2º  -  O débito  dos  valores,  nos  termos  do “caput”  deste  artigo,  dependerá de

autorização prévia do Grupo Coordenador.
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CAPÍTULO III

DOS RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Art. 14 - Na aplicação de recursos não reembolsáveis de que trata o inciso II do

artigo 7º, será dada prioridade ao financiamento de programas, projetos e ações que

tenham por objetivo apoiar financeiramente:

I - o cafeicultor, na contratação de seguro agrícola para a atividade cafeeira;

II - o cafeicultor, na contratação de mecanismos de seguro de preço;

III - a realização de estudos estratégicos, visando à competitividade e à agregação

de valor aos produtos provenientes da atividade cafeeira;

IV - a realização do mapeamento do parque cafeeiro, com previsão de safra e a

identificação das características intrínsecas e da diversidade de cafés existentes no

Estado;

V  -  a  realização  da  promoção  e  do  “marketing”  do  café  mineiro  nos  mercados

nacional e internacional, valorizando as certificações de origem e de processo;

VI  -  a  equalização  de  juros  do  crédito  rural  para  investimento  em  patamares

atrativos para o cafeicultor;

VII -  a capacitação de técnicos e de cafeicultores e outras ações de melhoria e

modernização do processo de gestão das propriedades cafeeiras; e

VIII - outras ações e atividades que visem à modernização de processos produtivos,

à  melhoria  da  infraestrutura  das  propriedades,  ao  aumento  da  produtividade,  à

melhoria da qualidade dos cafés, à promoção da atividade e ao aprimoramento do

processo de comercialização.

Art. 15 - Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento não reembolsável será observado o prazo total de execução do projeto

de, no máximo, quarenta e oito meses; e

Parágrafo  único  -  A  definição  das  contrapartidas  para  fins  das  operações  de

financiamento não reembolsável será objeto de regulamento estabelecido pelo Grupo

Coordenador.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -

exercerá  as  funções de gestor  e de  agente  executor  do FECAFÉ,  bem como de

mandatária do Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis,  além das
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seguintes atribuições:

I  -  providenciar  a  inclusão  dos  recursos  de  qualquer  fonte  no  orçamento  do

FECAFÉ, antes de sua aplicação;

II - apresentar a prestação anual de contas do FECAFÉ ao Tribunal de Contas do

Estado,  bem como outros  demonstrativos por  este solicitado a partir  de relatórios

elaborados pelo agente financeiro;

III  -  organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar sua

aplicação; e

IV - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico dos programas

e projetos.

Parágrafo  único  -  Compete  à  SEAPA exercer,  nos  termos  do  regulamento,  as

atribuições de Secretaria-Executiva do FECAFÉ.

CAPÍTULO IV

DO GRUPO COORDENADOR

Art. 17 - Integram o Grupo Coordenador do FECAFÉ um representante de cada um

dos  seguintes  órgãos  e  entidades  e  sociedade  civil,  indicados  na  forma  do

regulamento:

I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

III - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE;

V - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA;

VI - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-MG;

VII - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG;

VIII - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG;

IX - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG;

X -  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FETAEMG;

XI - Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG; e

XII - Sindicato das Indústrias de Café do Estado de Minas Gerais - SINDICAFÉ-MG.

Parágrafo  único  -  O  Grupo  Coordenador  será  presidido  pelo  representante  da
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SEAPA, com atribuições fixadas em Regulamento.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 - Compete à SEF a supervisão financeira do FECAFÉ, especialmente no

que se refere à elaboração da proposta orçamentária e do cronograma de receita e

despesa.

Art.  19 - As penalidades e os procedimentos a serem aplicados em relação aos

casos  de  inadimplemento  e  de  irregularidades  praticadas  pelos  beneficiários  de

recursos não reembolsáveis serão definidos em Regulamento.

Art. 20 - 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.

Art. 21 - A extinção do Fundo se dará nos termos do art. 18 da Lei Complementar nº

91, de 2006.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 164/2012*

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  o  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da municipalidade de instalar o

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, buscando atingir o fim último de todo o

próprio público, qual seja de atender o interesse coletivo.

O imóvel que se pretende doar reservará ainda um espaço destinado à construção

de uma área pública de lazer.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por
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parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

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

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

com área de 7.906,36m², a ser desmembrado de área com 20.000,00m², situado na

Avenida Senador Milton Campos, nº 01, Bairro Quitandinha, registrado sob o nº 8.911,

às fls. 103 do Livro 3-J, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Coronel

Fabriciano.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se  à  instalação de uma

unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais bem como à construção de

uma área pública de lazer.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Timóteo não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Timóteo  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.”

- 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 165/2012*

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Mário Neto

Borges para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG.

A referida Fundação tem por finalidade promover atividades de fomento, apoio e

incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado.

O indicado está sendo reconduzido nos termos do parágrafo único do artigo 10 da

Lei Delegada nº 10, de 28 de agosto de 1985, por possuir qualificação e preencher

todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FAPEMIG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 36/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  Mário  Neto  Borges  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 166/2012*

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa os nomes dos indicados

para as funções de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação:

1) Para a Câmara de Ensino Fundamental:

1.1. Indicações da Sociedade Civil - "ex vi" da alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985:

Anali de Rezende Peixoto

Andrea Pereira da Silva

Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Simone Borrelli Achtschin Marinho
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1.2. Indicações de livre escolha do Governador - "ex vi" do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Lázaro de Assis Pinto

José Eustáquio Machado Coelho

2) Para a Câmara de Ensino Médio:

2.1. Indicações da Sociedade Civil - "ex vi" da alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

José Francisco Soares

José Carlos Cirilo da Silva

Edmar Fernando de Alcântara

Carlos Antônio Bregunci

Bartolomeu Campos de Queirós

2.2. Indicações de livre escolha do Governador - "ex vi" do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

José Januzzi de Souza Reis

Aurélio Sávio de Mendonça Terra

Eduardo de Oliveira Chiari Campolina

3) Para a Câmara de Ensino Superior:

3.1. Indicação da Sociedade Civil - UNIMONTES - "ex vi" da alínea “b” do inciso II

do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 1985:

Maria Cristina Freire Barbosa

3.2 Indicação da Sociedade Civil - "ex vi" da alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Maria Mercedes V. Guerra Amaral

3.3. Indicações de livre escolha do Governador - "ex vi" do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Miracy Barbosa de Sousa Gustin

Paulo José de Araújo

Oderli de Aguiar.

Ressalte-se, nos termos da Lei,  que todos os indicados são atuantes nas áreas

afetas às competências do Conselho Estadual de Educação, detentores de notório
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saber e experiência em matéria de educação.

Além dos membros  ora  indicados,  serão mantidos  na  composição do Conselho

aqueles cujos mandatos terão seu termo final em 31 de dezembro de 2013.

Nesse contexto, a indicação respeita a nova redação do art. 3º da Lei Delegada nº

31, de 1985, preservando, na composição do Conselho, a paridade entre membros

representantes da sociedade civil e membros indicados pelo Chefe do Executivo.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 37/2012

Indicação  do  nome  da  Sra.  Anali  de  Rezende  Peixoto  para  as  funções  de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 38/2012

Indicação do nome da Sra. Andrea Pereira da Silva para as funções de Conselheiro

do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 39/2012

Indicação do nome da Sra. Maria do Carmo Menicucci de Oliveira para as funções

de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 40/2012

Indicação do nome da Sra. Simone Borrelli Achtschin Marinho para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 41/2012

Indicação do nome do Sr. Lázaro de Assis Pinto para as funções de Conselheiro do

Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
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INDICAÇÃO Nº 42/2012

Indicação do nome do Sr.  José Eustáquio Machado Coelho para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 43/2012

Indicação do nome do Sr. José Francisco Soares para as funções de Conselheiro

do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 44/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  José  Carlos  Cirilo  da  Silva  para  as  funções  de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 45/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  Edmar  Fernando  de  Alcântara  para  as  funções  de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 46/2012

Indicação do nome do Sr. Carlos Antônio Bregunci para as funções de Conselheiro

do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 47/2012

Indicação do nome do Sr.  Bartolomeu Campos de Queirós  para as  funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 48/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  José  Januzzi  de  Souza  Reis  para  as  funções  de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 49/2012

Indicação do nome do Sr. Aurélio Sávio de Mendonça Terra para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.
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- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 50/2012

Indicação do nome do Sr. Eduardo de Oliveira Chiari Campolina para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 51/2012

Indicação  do  nome  da  Sra.  Maria  Cristina  Freire  Barbosa  para  as  funções  de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 52/2012

Indicação do nome da Sra. Maria Mercedes V. Guerra Amaral para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 53/2012

Indicação do nome da Sra. Miracy Barbosa de Sousa Gustin para as funções de

Conselheiro do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 54/2012

Indicação do nome do Sr. Paulo José de Araújo para as funções de Conselheiro do

Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 55/2012

Indicação do nome do Sr.  Oderli  de Aguiar  para as  funções de Conselheiro  do

Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 167/2012*

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetida  à

apreciação dessa Egrégia Assembleia, Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº

15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação,
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Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de

Minas Gerais - FHIDRO.

O Projeto encaminhado tem como objetivo, além de outros de grande relevância,

buscar  maior  segurança  na  aplicação  e  interpretação  das  normas  jurídicas,

especialmente  quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  para  liberação  de

recursos financeiros do FHIDRO.

Propõe-se, ainda, impactar positivamente sobre o meio ambiente, uma vez que o

Projeto de lei permitirá o acesso a um montante de recursos que serão usados para

promoção  da  estruturação  e  manutenção  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,

fortalecendo sua atuação como instrumento de gestão de recursos hídricos.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar a presente

proposição.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.783/2012

Altera dispositivos da Lei nº 15.910, 21 de dezembro de 2005.

Art. 1º - O art. 2º e o inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910 21, de 21 de dezembro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas, projetos e

ações, em consonância com as Leis Federais nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nº

9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que:

I - promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto

aos aspectos qualitativos e quantitativos;

II - relacionados com a prevenção de inundações e o controle da erosão do solo;

III - de implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; e

IV - de custeio da estruturação física e operacional de todos os comitês de bacia

hidrográficas até a implantação no respectivo comitê do instrumento de cobrança pelo

uso da água.

(...)

Art. 5º - (...)

II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria, elaboração e
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implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos

hídricos  aprovados  pelos  comitês  de  bacias  hidrográficas  da  respectiva  área  de

influência  ou,  na  falta  ou  omissão  destes,  pelo  CERH  e  de  ações  de  custeio  e

estruturação física e operacional de todos os comitês de bacia hidrográficas; e”

Art. 2º - O § 4º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, fica acrescido do seguinte inciso

IV:

“§ 4º - (...)

IV - ações de custeio da estruturação física e operacional de todos os comitês de

bacia  hidrográficas  previstos  e  instituídos,  com  vistas  ao  fortalecimento  de  sua

atuação.”

Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo 8º:

“§ 8º - Fica estabelecido o percentual de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor,

nos  termos  desse  artigo,  para  o  custeio  das  ações  de  estruturação  física  e

operacional dos comitês de bacia hidrográficas, nos termos do regulamento.”

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  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 168/2012*

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos do art. 285 do Regimento

Interno dessa Egrégia Assembleia, a retirada do Projeto de Lei  nº  2.728/2011,  de

minha autoria, que institui Gratificação Especial de Serviço de Segurança devida a

militares  e  policiais  civis  à  disposição  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  militares  à

disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Tal iniciativa decorre da perda do objeto do Projeto, decorrente da aprovação, por

essa Casa, do Projeto de Lei nº 2.391, de 2011, de autoria do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.728/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 169/2012*

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse

público, à Proposição de lei nº 20.925, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e o art. 11

da  Lei  n° 11.403,  de  21  de  janeiro  de  1994,  que reo rganiza  o  Departamento  de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG,  e  dá  outras

providências.

Eis a redação dos dispositivos a serem vetados:

“Art. 14 - O item 1 da Tabela C da Lei n° 6.763, de  1975, passa a vigorar com a

seguinte redação: ‘Fiscalização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros:

será cobrada à razão de 3% (três por cento) sobre a receita operacional da linha, nos

termos do art. 11 da Lei n° 11.403, de 21/1/94.’.

Art. 15 - Os §§ 1° e 2° do art. 11 da Lei n° 11.403 , de 21 de janeiro de 1994, passam

a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 11 - (...)

§ 1° - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expe diente do sistema de transporte

coletivo intermunicipal é de 3% (três por cento) da receita,  por linha, calculada de

acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DER-MG.

§ 2° - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expe diente do sistema de transporte

coletivo  metropolitano  é  de  3%  (três  por  cento)  do  custo  total  do  sistema,

obedecendo-se à sistemática prevista em legislação própria.’”

Da análise do texto da Proposição, verifico a redução na alíquota das Taxas de

Gerenciamento Operacional e de Fiscalização do Transporte Coletivo Metropolitano,

o que terá grande impacto para a arrecadação do Estado, conforme se verifica das

razões do veto.
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Razões do Veto

A Proposição  de  lei,  tal  como  enviada  à  Assembleia  Legislativa  por  meio  da

Mensagem  do  Governador  nº  115/2011,  tinha  por  objetivo  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,  por  se  tratar  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.

Durante  a  tramitação legislativa,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.447/2011 recebeu várias

emendas  que  aprimoraram  a  norma.  Entretanto,  no  que  tange  às  Taxas  de

Gerenciamento Operacional e de Fiscalização do Transporte Coletivo Metropolitano,

foi acrescentado ao projeto dispositivos que visam à redução das suas alíquotas.

Consultada  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  –  SEF,  esta  ponderou  que  a

redução das alíquotas terá um grande impacto para a arrecadação do Estado, uma

vez  que  a  diminuição  representaria  uma  renúncia  de  aproximadamente  25%  do

montante arrecadado pelas taxas, o que pode ser extremamente prejudicial.

Ainda segundo a SEF: “Deve-se destacar, ainda, que tal renúncia de receita não foi

considerada, para efeitos de observância das determinações constantes da Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  não  havendo  previsão  de  medida  compensatória

correspondente.”

Assim é que oponho veto parcial à Proposição de lei nº 20.925, para excluir  da

sanção os arts. 14 e 15, por entender que a redução das alíquotas estabelecidas nos

dispositivos não atende o interesse público ao impor vultosa renúncia de receita não

compensada.

Nesses termos, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar os

dispositivos  acima  mencionados  da  Proposição  de  lei  em  tela,  devolvendo-a  ao

necessário reexame dos membros dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.



111
____________________________________________________________________________

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 170/2012*

Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação  dessa  nobre  Assembleia  Legislativa,  o  incluso  Projeto  de  lei

complementar que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais –

PCMG.

De acordo com a Constituição do Estado, a Polícia Civil é órgão permanente do

Poder Público, dirigido por Delegado de Polícia de carreira e organizado de acordo

com  os  princípios  da  hierarquia  e  da  disciplina,  incumbindo-lhe,  ressalvada  a

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração, no território do

Estado, das infrações penais, exceto as militares.

Permito-me  observar  que  a  proposta,  na  linha  das  diretrizes  que  norteiam  a

estruturação institucional do Poder Executivo e a Política de Recursos Humanos da

Administração, tem por objetivo dotar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais de um

marco legal de caráter orgânico compatível com as necessidades de modernização

estrutural e funcional da PCMG, a exemplo de outras instituições.

É bem de ver que o projeto prevê modificações na organização da PCMG e nas

carreiras dos policiais civis buscando a valorização dessas categorias, em face do

caráter prioritário da segurança pública no Estado de Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões de indiscutível interesse público que me

levam a propor o presente Projeto de lei complementar.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º Esta lei organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG, define

sua  competência  e  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  integrantes  das  carreiras

policiais civis.

Art. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da

justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania,

da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no

território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição Estadual, dentre

outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;

III - preservação das instituições políticas e jurídicas; e

IV - apuração das infrações penais, exercício da polícia judiciária e cooperação com

as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos de segurança interna.

Art.  3º  A  PCMG  está  submetida  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e ainda:

I - promoção dos direitos humanos;

II - participação e interação comunitária;

III - mediação de conflitos;

IV - uso proporcional da força;

V  -  atendimento  ao  público  com  presteza,  probidade,  urbanidade,  atenção,

interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VI - hierarquia e disciplina; e

VII - transparência e sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na forma

da lei.

Art.  4º  São  princípios  que  orientam  a  investigação  criminal  e  o  exercício  das

funções  de  polícia  judiciária  a  legalidade,  a  impessoalidade,  a  moralidade,  a

indisponibilidade do interesse público,  a  finalidade pública,  a  proporcionalidade,  a

obrigatoriedade, a autoritariedade, a oficialidade, o sigilo, a imparcialidade, e ainda:

I - investidura em cargo de carreira policial civil;

II - inevitabilidade da atuação policial civil;

III - inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;
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IV - indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI – indivisibilidade da investigação criminal;

VII - interdisciplinaridade da investigação criminal; e

VIII - uniformidade de procedimentos policiais.

Art. 5º À PCMG é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe,

especialmente:

I  -  elaborar  a  sua  programação  financeira  anual  e  acompanhar  e  avaliar  sua

implantação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II  -  elaborar  folha  e  demonstrativos  de  pagamento  e  decidir  sobre  a  situação

funcional de seu pessoal ativo e inativo, constituído pelos policiais civis integrantes do

quadro de pessoal da instituição;

III - executar contabilidade própria; e

IV - adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos.

Parágrafo único. As atividades de planejamento e orçamento e de administração

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Chefe da PCMG e

tecnicamente  às  Secretarias  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  Fazenda,

respectivamente.

Art. 6º A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em

articulação  com  o  sistema  de  defesa  social,  conhecimentos  e  indicadores

sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

Art. 7º O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato

ou fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a consecução do

objeto  da  investigação  ou  com  o  exaurimento  das  possibilidades  investigativas,

compreendendo:

I - pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e

de circunstâncias da infração penal;

II  -  articulação  ordenada  dos  atos  notariais  do  inquérito  policial  e  demais

procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal; e

III - minimização dos efeitos do delito e gerenciamento da crise dele decorrente.

Art.  8º  A investigação criminal  se destina  à  apuração de infrações penais,  para
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subsidiar  a realização da função jurisdicional  do  Estado,  e  à  adoção de políticas

públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida social.

Art. 9º A função de polícia judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema

de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros

e fiscalização de natureza regulamentar.

Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

I  -  exame  preliminar  a  respeito  da  tipicidade  penal,  ilicitude,  culpabilidade,

punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais;

III - a instauração e formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de

ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional;

IV - a definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança;

V -  a  requisição da apresentação de  presos  do  sistema prisional  em órgão  ou

unidade da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e

apreensão,  de  interceptação  de  dados  e  de  comunicações,  em  sistemas  de

informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal; e

VIII  -  a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis especiais.

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o delegado de polícia, com

os integrantes das carreiras policiais civis, comparecerá a local de crime e praticará

diligências  para  apuração  da  autoria,  materialidade,  motivos  e  circunstâncias,

formalizando inquéritos policiais e outros procedimentos.

Art. 11. A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos delegados de

polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único.  Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art.  12.  São símbolos institucionais da PCMG o hino,  o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art.  13.  Os  membros  da  PCMG  terão  carteira  funcional,  na  forma  de  decreto
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expedido pelo Governador do Estado, com validade em todo o território nacional.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 14. À PCMG, órgão permanente do Poder Público, dirigido por Delegado de

Polícia  de  carreira  e  organizado de acordo com os  princípios  da  hierarquia  e  da

disciplina,  incumbe,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações  penais,  exceto  as

militares.

Parágrafo único. São atividades privativas da PCMG: a polícia técnico-científica, o

processamento  e  arquivo  de  identificação civil  e  criminal,  bem como o  registro  e

licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor.

Art. 15. A PCMG subordina-se diretamente ao Governador do Estado e integra, para

fins  operacionais,  o  Sistema  de  Defesa  Social,  juntamente  com  a  Secretaria  de

Estado de Defesa Social – SEDS.

Art. 16. À PCMG compete:

I - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as

funções  de polícia  judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações

penais exceto as militares;

II  -  preservar  locais  de crime,  apreender  objetos,  colher  provas,  intimar,  ouvir  e

acarear pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento

de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração de

infração penal;

III  -  representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  delegado  de  polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;
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VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades e em repartições em que atue a Polícia Civil, bem como responsabilizar-se

pelos procedimentos disciplinares destinados a apurar eventual prática de infrações

atribuídas a seus servidores;

VII  -  formalizar  o  inquérito  policial,  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  e  o

procedimento para apuração de ato infracional;

VIII  -  exercer  o  controle  e  a  fiscalização  de  armas  e  munições  da  PCMG,  de

explosivos, fogos de artifício e demais produtos controlados;

IX - exercer a fiscalização relacionada à comercialização de produtos controlados e

ao  funcionamento  de  locais  destinados  às  diversões  públicas  e  a  recepção  e  o

acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e políticos

em ambientes públicos, nos termos do art. 5º XVI, da Constituição da República;

X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter permanente,

objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais;

XI  -  organizar  e executar  as  atividades de registro,  controle e licenciamento de

veículos  automotores,  a  formação  e  habilitação  de  condutores,  o  serviço  de

estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos;

XII  -  cooperar  com  os  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais  de  segurança

pública, em assuntos relacionados com as atividades de sua competência;

XIII  -  promover  interações  para  uso  dos  bancos  de  dados  disponíveis  com  os

órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como para uso de bancos de

dados disponíveis com a iniciativa privada, observado o disposto no inciso X do art. 5°

da Constituição Federal.

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e o banco de dados correspondentes;

XV  -  promover  o  recrutamento,  seleção,  formação,  aperfeiçoamento  e  o

desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores;

XVI - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas

integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de

entidades privadas;

XVII - organizar estatísticas criminais e preservar bens e cenários de criminalidade;
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XVIII  - auxiliar  na transferência definitiva da administração e custódia de presos

para unidades do sistema prisional do Estado; e

XIX - promover outras políticas de segurança pública e defesa social.

Parágrafo único. As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente

podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17. São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;

b) Chefia-Adjunta da PCMG;

c) Conselho Superior da PCMG;

d) Colegiado da PCMG;

e) Corregedoria-Geral de Polícia Civil.

II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;

b) Academia de Polícia Civil;

c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;

e) Superintendência de Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica; e

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1º  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil;

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil;

1. Delegacias de Polícia Civil;

III- Instituto de Criminalística;
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IV - Instituto Médico-Legal;

V  -  Postos  de  Perícia  Integrada,  Postos  Médicos-legais  e  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística; e

VI - Instituto de Identificação.

§  2º  Os  Departamentos  de  Polícia  Civil  subordinam-se  à  Superintendência  de

Investigação  e  Polícia  Judiciária  e  o  Instituto  de  Criminologia  subordinada-se  à

Academia de Polícia Civil

§ 3º O Instituto de Criminalística,  o Instituto Médico-Legal,  os Postos de Perícia

Integrada,  os  Postos  Médicos-legais  e  as  Seções  Técnicas  Regionais  de

Criminalística  subordinam-se à  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica e  o

Instituto de Identificação subordina-se à Superintendência de Inteligência Policial.

§ 4º As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar e a

distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG

serão estabelecidas em decreto.

§5º O Hospital da Polícia Civil, previsto pela Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de

1969 e transformado pela Lei nº 11.724, de 30 de dezembro de 1994, terá estrutura

administrativa no nível de superintendência, na forma de regulamento.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Seção I

Da Chefia da PCMG

Art.  18.  A Chefia  da  PCMG,  órgão  da  administração  superior  da  PCMG,  será

exercida pelo Chefe da PCMG.

Parágrafo único. O Chefe da PCMG será livremente nomeado pelo Governador do

Estado, dentre os integrantes, em atividade, do nível final da carreira de Delegado de

Polícia,  vedada  a  nomeação  daqueles  inelegíveis  em  razão  de  atos  ilícitos,  nos

termos da legislação federal.

Art. 19. O Chefe da PCMG terá as prerrogativas, as vantagens e o mesmo padrão

remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

Art.  20.  O  Chefe  da  PCMG  será  substituído,  automaticamente,  em  seus

afastamentos, ausências e impedimentos eventuais, pelo Chefe Adjunto da PCMG e,
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na ausência deste, na seguinte ordem pelo:

I - o Corregedor-Geral de Polícia Civil;

II - o Chefe de Gabinete da PCMG;

III - o Superintendente de Investigação Criminal e Polícia Judiciária;

IV - o Superintendente de Inteligência Policial;

V - o Diretor da Academia de Polícia Civil;

VI - o Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças; e

VII - o Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais

Art. 21. O Chefe da PCMG ficará afastado de suas funções:

§ 1º em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção cominada seja de

reclusão, após o trânsito em julgado de decisão judicial; e

§ 2º Na hipótese disciplinada no § 1º, assumirá a Chefia da PCMG o Chefe Adjunto

da PCMG.

Art. 22. Ao Chefe da PCMG compete:

I - exercer a direção superior, o planejamento estratégico e a administração geral da

PCMG, por meio da coordenação, do controle, da fiscalização das funções policiais

civis e da observância dos preceitos, princípios e diretrizes da PCMG;

II - presidir o Conselho Superior da PCMG e integrar o Conselho de Defesa Social;

III -  prover, mediante delegação, os cargos dos quadros de pessoal da PCMG e

deferir o compromisso de posse aos servidores da PCMG;

IV - promover a movimentação de servidores, proporcionando equilíbrio entre os

órgãos e unidades da PCMG, observado o quadro de distribuição de pessoal;

V - autorizar servidores da PCMG a afastar-se em serviço da respectiva Unidade

Federativa, dentro do País;

VI  -  determinar  a  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  e  aplicar

sanções disciplinares;

VII - decidir, em último grau de recurso, sobre a instauração de inquérito policial e

de outros procedimentos formais;

VIII - decidir sobre a situação funcional e administrativa dos servidores da PCMG,

bem como editar atos de aposentadoria e de promoção, exceto se por ato de bravura

e o para o último nível da carreira;
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IX - suspender porte de arma de policial civil, por recomendação médica ou como

medida cautelar em processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e

a ampla defesa; e

X - editar resoluções e demais atos normativos para a consecução das funções de

competência da PCMG.

Seção II

Da Chefia-Adjunta

Art. 23. O Chefe-Adjunto da PCMG, nomeado pelo Governador do Estado, tem por

função auxiliar o Chefe da PCMG na direção da PCMG, competindo-lhe:

I  -  substituir  o  Chefe  da  PCMG  em  suas  ausências,  férias,  afastamentos  e

impedimentos eventuais;

II - orientar e supervisionar as atividades do Gabinete da Chefia da PCMG;

III  -  cooperar  com o  exercício  das  funções do Chefe da  PCMG, acompanhar  a

execução de atividades por órgãos e unidades da PCMG, requisitar informações e

determinar ações de interesse do serviço policial civil;

IV - participar, como membro, das reuniões do Conselho Superior da PCMG; e

V - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do Chefe da PCMG.

Parágrafo  único.  O  Chefe-Adjunto  da  PCMG  tem  as  vantagens  e  o  padrão

remuneratório do cargo de Secretário de Estado-Adjunto.

Seção III

Do Conselho Superior da PCMG

Art.  24.  O  Conselho  Superior  da  PCMG é órgão  da  administração  superior  da

PCMG, incumbindo-lhe assessorar e auxiliar a Chefia da PCMG.

Art. 25. Compõe o Conselho Superior:

I - o Chefe da PCMG, que o presidirá,

II - o Chefe-Adjunto da PCMG;

III - o Corregedor-Geral de Polícia Civil; e

IV - os dirigentes da administração da PCMG, previstos no inciso II, do art. 17;

Art. 26. Ao Conselho Superior da PCMG compete:
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I - conhecer, fomentar e manifestar sobre propostas de programas, projetos e ações

da PCMG;

II - deliberar sobre o planejamento estratégico e subsidiar a proposta orçamentária

anual da PCMG;

III - examinar ou elaborar atos normativos pertinentes ao serviço policial civil;

IV - deliberar sobre a localização de unidades da PCMG e o quadro de distribuição

de pessoal da PCMG;

V - estudar e propor inovações visando à eficiência da atividade policial civil;

VI  -  recomendar  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  a  instauração  de

procedimento administrativo disciplinar contra servidores da PCMG e a realização de

inspeções e correições em órgãos e unidades da PCMG;

VII - propor a remoção ex ofício de policial civil, por conveniência da disciplina ou no

interesse do serviço policial;

VIII  -  deliberar  por  dois  terços  dos  membros  sobre  a  remoção ex  ofício  ou  no

interesse da disciplina, motivadamente, de ocupante do cargo de delegado de polícia;

IX - decidir, mediante deliberação de dois terços, recurso contra ato de Delegado-

Geral de Polícia, de órgão de administração da PCMG, que avocou, excepcional e

fundamentadamente, inquéritos policiais e outros procedimentos;

X - pronunciar-se sobre atribuições e conduta funcional de policiais civis;

XI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo disciplinar,

bem como decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo-disciplinar;

XII - deliberar sobre promoções de policiais civis, nos termos do regulamento;

XIII - outorgar a Medalha do Mérito Policial Civil “Delegado Luiz Soares de Souza

Rocha”, criada pela Lei nº 7.920, de 8 de janeiro de 1981; e

XIV  -  deliberar,  atendida  a  necessidade  do  serviço,  sobre  o  afastamento

remunerado de servidores da PCMG para frequentar curso ou estudos, no País ou no

exterior, evidenciado o interesse da instituição.

Art. 27. O Conselho Superior da PCMG é estruturado em:

I - Órgão Especial;

II - Câmara Disciplinar; e

III - Câmara de Planejamento e Orçamento.
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Subseção I

Do Órgão Especial

Art.  28.  Ao Órgão Especial,  composto  exclusivamente  por  Delegados-Gerais  de

Polícia,  compete pronunciar,  por determinação do Chefe da PCMG, sobre recurso

contra decisão que negar a instauração de inquérito policial ou outros procedimentos

formais, bem como sobre o contido nos incisos VI a XIV, quando relacionado com a

carreira de delegado de polícia, por força do princípio da hierarquia funcional.

Subseção II

Da Câmara Disciplinar

Art. 29. A Câmara Disciplinar será presidida pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil e

integrada pelos membros do Conselho Superior da PCMG, à exceção do Chefe da

PCMG e do Chefe-Adjunto da PCMG.

Art. 30. A Câmara Disciplinar será presidida pelo Chefe da PCMG nos julgamentos

de recursos dirigidos contra atos emanados do Corregedor-Geral de Polícia Civil que,

nesta hipótese, abster-se-á de votar.

Subseção III

Da Câmara de Planejamento e Orçamento

Art. 31. À Câmara de Planejamento e Orçamento, composta na forma do regimento,

competirá examinar e subsidiar  a formulação da proposta orçamentária da PCMG,

propor  a  priorização de programas,  projetos  e  ações  da  PCMG e  acompanhar  a

execução do orçamento da PCMG.

Art. 32. O Presidente do Conselho Superior da PCMG será substituído nas suas

ausências,  férias, afastamentos ou impedimentos eventuais pelo Chefe-Adjunto da

PCMG.

Art. 33. O Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento, dispondo sobre o

funcionamento,  a  estrutura,  o  quórum  de deliberações,  a  divulgação de atos  e  a

competência de sua Secretaria-Executiva.

Parágrafo  único.  O  regimento  referido  no  "caput"  será  aprovado  por  maioria

absoluta e submetido à apreciação do Chefe da PCMG, que o instituirá por meio de

resolução.
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Seção IV

Do Colegiado da PCMG

Art.  34.  O  Colegiado  da  PCMG,  órgão  consultivo  da  administração  superior,  é

presidido pelo Chefe da PCMG e integrado pelos seguintes membros:

I - dois delegados de polícia;

II - dois médicos-legistas;

III - dois peritos criminais;

IV - dois escrivães de polícia, sendo um o inspetor-geral de escrivães de polícia;

V - dois investigadores de polícia, sendo um o inspetor-geral de investigadores de

polícia;

VI - dois analistas da PCMG; e

VII - dois assistentes administrativos da PCMG.

§ 1º O Chefe da PCMG designará os  membros do Colegiado da PCMG dentre

aqueles que se encontram em atividade.

§ 2º O regulamento do Colegiado da PCMG disporá sobre o seu funcionamento, a

competência,  a  forma  de  designação  de  seus  integrantes,  sua  presidência,  a

desistência, renúncia e substituição de seus membros.

§ 3º A designação para compor o Colegiado da PCMG não impede e nem suspende

o exercício regular das funções do cargo para o qual se encontra nomeado.

§ 4º Fica criada a função de natureza honorífica e não remunerada de membro do

Colegiado da PCMG, a ser ocupada por Chefe da PCMG que tenha sido exonerado

do  cargo,  desde  que  em  atividade,  o  qual  entrará  em  exercício  neste  órgão

imediatamente à transmissão do cargo de Chefe da PCMG, ressalvado o disposto

nesta lei complementar.

Art. 35. Ao Colegiado da PCMG compete:

I - opinar, por solicitação do Chefe da PCMG, do Conselho Superior da PCMG ou

deliberação de um terço  de seus integrantes,  sobre  matéria pertinente  à  conduta

ética, técnica, científica e funcional  dos policiais civis  e servidores administrativos,

além de matérias de interesse institucional;

II - sugerir ao Chefe da PCMG a edição de recomendação, sem caráter vinculativo,

a órgão e unidade da PCMG, a respeito das atividades policiais civis;
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III - auxiliar a elaboração de normas a serem editadas pela PCMG;

IV  -  propor  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  a  realização  de  inspeções  e

correições em órgãos ou unidades da PCMG; e

V - auxiliar no processo de promoção de servidores da PCMG, acompanhando a

realização das sessões e atos correspondentes.

Seção V

Da Corregedoria-Geral de Polícia Civil

Art.  36.  A Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  é  órgão  orientador,  fiscalizador  e

correicional das atividades funcionais e de conduta dos membros e dos servidores da

PCMG.

Art. 37. À Corregedoria-Geral de Polícia Civil compete:

I- praticar atos de correição, promover o controle de qualidade dos serviços e zelar

pela correta execução das funções de competência da PCMG;

II  -  realizar  e  determinar  correições  e  inspeções,  de  caráter  geral  ou  parcial,

ordinário ou extraordinário, nas atividades de competência da PCMG;

III  -  instaurar  e  concluir  processo  administrativo  disciplinar,  instaurar  inquérito

administrativo  disciplinar,  inquérito  policial  e  outros  procedimentos  para  apurar

transgressões imputadas a membros e servidores da PCMG;

IV - atuar, preventiva e repressivamente, em face às infrações penais e disciplinares

atribuídas  aos  membros  e  servidores  da  PCMG,  bem  como  em  requisições  e

solicitações dos órgãos e entidades de controle interno e externo;

V - assumir, motivadamente, a administração de órgãos e unidades da PCMG, bem

como avocar  inquéritos  policiais  e  outros  procedimentos,  para  fins  exclusivos  de

correição, podendo concluí-los, se for o caso, admitido recurso para o órgão especial

do Conselho Superior da PCMG;

VI - articular-se, no âmbito de sua competência, com o Poder Judiciário, o Ministério

Público, a Defensoria Pública e órgãos congêneres;

VII  -  aplicar,  sem  prejuízo  da  competência  dos  demais  titulares  de  órgãos  e

unidades, nos termos desta lei complementar, penalidades disciplinares, observados

os princípios da ampla defesa e do contraditório;

VIII - ampliar, excepcionalmente, a competência correicional de delegado de polícia
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para o exercício de suas atribuições funcionais em unidade da PCMG diversa de sua

lotação;

IX - propor ao Chefe da PCMG, mediante despacho devidamente fundamentado, o

afastamento preliminar de membros e de servidores da instituição pelo prazo máximo

de  até  noventa  dias,  na  hipótese  de  indícios  suficientes  de  eventual  prática  de

transgressão  disciplinar  grave,  para  fins  de  correição  ou  outro  procedimento

investigatório afim;

X  -  propor  ao  Chefe  da  PCMG,  expressa  e  motivadamente,  a  remoção  de

servidores da PCMG, para fins disciplinares, nos termos desta lei complementar;

XI  -  dirimir  conflitos  de  competência  funcional  e  circunscricional  no  âmbito  da

PCMG, inclusive com caráter normativo, quando necessário;

XII  -  manter  atualizado  o  registro  e  o  controle  dos  antecedentes  funcionais  e

disciplinares dos membros e dos servidores dos quadros de pessoal  da PCMG e

determinar, nas hipóteses legais, o cancelamento das respectivas anotações;

XIII - acompanhar o estágio probatório dos servidores dos quadros de pessoal da

PCMG, depois do efetivo exercício das atividades em órgãos ou unidades da PCMG;

XIV -  convocar,  independentemente  de  requisição,  qualquer  servidor  da  PCMG,

para  atos  e  procedimentos  de  correição,  bem  como  deles  exigir,  imediata  e

diretamente, quaisquer informações consideradas necessárias;

XV -  coordenar  o  cumprimento  de  mandado  judicial  de  prisão  em  desfavor  de

membro  e  de  servidor  da  PCMG  e  cumprir  mandado  de  busca  e  apreensão

relacionado a procedimentos de competência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

e

XVI - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º Acolhida a proposta de que trata o inciso IX, enquanto durar o afastamento, o

servidor poderá ser designado, provisoriamente, mantida a sua lotação, para exercer

a sua atividade em unidade ou órgão diverso de sua lotação, bem como poderá ser

convocado  a  participar  de  cursos  de  qualificação  profissional  promovidos  pela

Academia de Polícia Civil.
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§ 2º O afastamento de servidor da PCMG por período superior a noventa e inferior

a cento e oitenta dias, para fins disciplinares, será determinado por ato do Chefe da

PCMG, mediante deliberação de dois terços do Conselho Superior  da  PCMG, na

forma de seu regimento, e poderá implicar no impedimento para o exercício funcional.

Art. 38. A competência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, para fins de atividade

correicional, poderá ser delegada aos titulares dos órgãos e unidades da PCMG e

dos delegados de polícia.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I

Do Gabinete da Chefia da PCMG

Art. 39. O Gabinete da Chefia da PCMG tem por finalidade garantir assessoramento

direto ao Chefe da PCMG e ao Chefe-Adjunto da PCMG em assuntos políticos e

administrativos, competindo-lhe:

I - encaminhar os assuntos pertinentes a órgãos e unidades da PCMG e articular o

fornecimento de apoio técnico, sempre que necessário;

II  -  encarregar-se  do  relacionamento  da  PCMG  com  órgãos  públicos  federais,

estaduais e municipais, dos diversos poderes, e com organismos da sociedade civil;

III  -  planejar,  dirigir  e  coordenar  as  atividades  do  Gabinete  e  unidades  a  este

vinculadas,  mantendo  o  respectivo  controle  sobre  os  documentos  e  atos  oficiais

correspondentes;

IV  -  acompanhar  o  desenvolvimento  das  atividades  de  comunicação  social  da

Secretaria;

V - manter diálogo com os servidores da PCMG, estabelecendo permanente canal

de comunicação com os representantes sindicais eleitos e associações de classe; e

VI - coordenar e executar atividades de atendimento e informação ao público e às

autoridades.

Seção II

Da Academia de Polícia Civil

Art.  40.  A  Academia  de  Polícia  Civil  tem  por  finalidade  o  desenvolvimento

profissional e técnico-científico dos servidores da PCMG, competindo-lhe:



127
____________________________________________________________________________

I  -  realizar  o  recrutamento,  a  seleção,  a  formação  técnico-profissional  e  o

aperfeiçoamento dos servidores da PCMG;

II  -  planejar  e  realizar  treinamento,  aperfeiçoamento  e  especialização  para

servidores da PCMG;

III  -  realizar  o  acompanhamento  educacional  e  assegurar  o  aprimoramento

continuado de servidores da PCMG, incrementar  a doutrina,  a normalização e  os

protocolos de atuação profissional;

IV - executar pesquisas técnico-científicas sobre métodos de investigação criminal

para fundamentar a edição de normas;

V  -  produzir  e  difundir  conhecimentos  acadêmicos  de  interesse  policial  e

desenvolver a uniformidade de procedimentos didáticos e pedagógicos;

VI  -  selecionar,  credenciar  e  manter  o quadro  docente  preparado e  capacitado,

interna e externamente às carreiras da PCMG, visando atender às especificidades

das  disciplinas  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  relacionadas  às  funções  de

competência da PCMG;

VII  -  admitir  certificações  de  cursos  e  de  titulações  acadêmicas  obtidas  por

servidores da PCMG, em instituições de ensino e pesquisa, para a incorporação no

histórico funcional do servidor;

VIII  -  promover  o  aprimoramento  de  técnicas  policiais  e  oferecer  suporte  às

atividades  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  operação,  simuladas  e  reais,  para  a

padronização de normas e de procedimentos de investigação criminal, de atividade

notarial, de manejo e de emprego de armas de fogo, explosivos e técnicas de defesa

pessoal;

IX - propor e viabilizar, junto aos órgãos estaduais e federais, o reconhecimento de

cursos que realiza;

X - difundir estratégias de polícia comunitária;

XI - colaborar em políticas psicopedagógicas destinadas à preparação do policial

para a aposentadoria;

XII - manter intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais e

estrangeiras;

XIII  -  conceder diplomas e certificados aos servidores da PCMG a respeito das
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atividades acadêmicas de sua competência;

XIV - organizar e manter biblioteca especializada em matéria de interesse para os

serviços policiais civis; e

XV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º A Academia de Polícia Civil manterá o Instituto de Criminologia como órgão de

articulação científica com outros centros de pesquisa e universidades interessados no

estudo e pesquisa aplicados ao sistema de justiça criminal, com ênfase no processo

da investigação criminal e no exercício da polícia judiciária.

§  2º  Os  servidores  da  PCMG  poderão  concorrer  ao  credenciamento  para  o

magistério policial.

Seção III

Do Departamento de Trânsito de Minas Gerais

Art. 41. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN, órgão executivo

de trânsito do Estado, tem por finalidade dirigir as atividades e serviços relativos ao

registro e ao licenciamento de veículo automotor e à habilitação de condutor,  nos

termos do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II - planejar, executar, coordenar, normatizar, orientar, controlar, fiscalizar e avaliar

as ações e atividades pertinentes ao serviço público de trânsito que envolvam:

a) a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor;

b) a infração e o controle relacionados ao condutor de veículo automotor;

c) a vistoria, o registro, o emplacamento, o controle e o licenciamento de veículo

automotor;

d) a remoção e guarda de veículo automotor apreendido em razão de infração de

trânsito ou por constituir objeto de crime;

e) o leilão de veículos apreendidos;

f) a avaliação psicológica e de exame de aptidão física e mental para habilitação de

condutor de veículo automotor;
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g) o funcionamento de clínicas médico-psicológicas e de centros de formação de

condutores;

III  -  credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na

legislação de trânsito,  com  observância  das  normas  estabelecidas,  inclusive  pelo

Sistema Nacional de Trânsito;

IV - vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular,  registrar,

emplacar,  selar  a  placa  e  licenciar  veículos,  expedindo  os  correspondentes

certificados;

V  -  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a Licença de Aprendizagem,

a Permissão para Dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação;

VI  -  estabelecer  diretrizes  para o  policiamento ostensivo  de  trânsito,  executar  a

fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades de

competência do órgão conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro;

VII  -  coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e

suas causas;

VIII - realizar investigação criminal e polícia judiciária no âmbito de sua atuação;

IX - subsidiar o planejamento, a organização, a manutenção, o gerenciamento e a

supervisão da Escola Pública de Trânsito de Minas Gerais;

X  -  gerenciar  os  bancos  de  dados  sob  sua  responsabilidade  e  assegurar  a

disponibilidade de informações e de acesso a dados para suporte às ações de caráter

investigativo para a promoção da segurança pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio;

XI  -  coordenar,  no  âmbito  do  Estado,  os  registros  nacionais  de  condutores

habilitados, de veículos, de infrações, de acidentes e estatísticas, de motores, dentre

outros;

XII  -  articular-se  com  os  órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  o

cumprimento das normas de trânsito no Estado;

XIII  -  disponibilizar  suporte  técnico  e  logístico  às  Juntas  Administrativas  de

Recursos de Infrações - JARI; e

XIV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para
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a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Parágrafo único. Integram a estrutura do DETRAN as Circunscrições Regionais de

Trânsito - CIRETRAN, subordinadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil.

Seção IV

Da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária

Art. 42. A Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária tem por finalidade

planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  investigação  criminal,  da

preservação da ordem e segurança pública, bem como o exercício das funções de

polícia judiciária, competindo-lhe:

I - manter uniformidade de procedimentos no âmbito das unidades da PCMG sob

sua  subordinação,  zelando  pela  eficiência  das  ações  técnico-científicas  da

investigação criminal, no âmbito de sua atuação;

II - incumbir qualquer delegado de polícia da realização de diligências imediatas e

necessárias  à  apuração  de  infrações  penais,  por  até  trinta  dias,  com  proposta

imediata  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  para  a  ampliação  de  competência

funcional ou circunscricional;

III  -  decidir,  sem prejuízo  da  competência  do  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil,

sobre conflito  de competência em matéria de investigação criminal  e exercício da

polícia judiciária, bem como a respeito do encaminhamento, a quem de direito, de

inquéritos e procedimentos cuja instauração determinar;

IV - inspecionar, periodicamente, unidades policiais subordinadas, mandando lavrar

termo em que se consignem anotações sobre irregularidades encontradas a serem

comunicadas ao Corregedor-Geral de Polícia Civil;

V  -  remover  investigadores  de  polícia  e  escrivães  de  polícia,  nos  limites  de

determinado Departamento de Polícia Civil, bem como propor ao Chefe da PCMG a

remoção de servidores entre Departamentos de Polícia Civil;

VI - propor a remoção de delegados de polícia, bem como controlar a distribuição

de servidores em unidades da PCMG, sob sua subordinação;

VII - orientar, acompanhar e supervisionar atividades gerenciais executadas pelos

titulares de departamentos de Polícia Civil,  delegacias  regionais de Polícia Civil  e
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delegacias de Polícia Civil, no âmbito de sua competência; e

VIII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a realização das atividades de polícia judiciária e investigação criminal e subsidiar as

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças.

Seção V

Da Superintendência de Inteligência Policial

Art. 43. A Superintendência de Inteligência Policial tem por finalidade a coordenação

e execução das atividades de gestão de inteligência por meio da captação, análise e

difusão de dados, informações e conhecimentos, competindo-lhe:

I  -  organizar,  dirigir,  executar,  orientar,  supervisionar,  normatizar  e  integrar  as

atividades  de  inteligência,  visando  subsidiar  a  apuração  de  infrações  penais,  o

exercício das funções de polícia judiciária, a proteção de pessoas e a preservação

das instituições político-jurídicas, em assuntos de segurança interna;

II - realizar as atividades de inteligência e contra-inteligência;

III - assessorar, orientar e informar o Chefe da PCMG sobre assuntos de interesse

institucional;

IV - dirigir as atividades de estatística, telecomunicações e informática no âmbito da

PCMG;

V - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG;

VI - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VII - disponibilizar para os delegados de polícia informações que possam subsidiar

investigações criminais;

VIII  -  ter acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil e criminal, de

registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária; e

IX - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
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Art. 44. Para os efeitos desta lei considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza.

Parágrafo  único.  Estão  compreendidos  na  gestão  de  inteligência  de  segurança

pública os seguintes aspectos policiais, dentre outros:

I - ocorrência criminal e seu desdobramento na esfera de competência da PCMG;

II - registro dos atos de investigação criminal, desde a notícia sobre infração penal

até o  encerramento  da  respectiva apuração e  sua formalização em procedimento

legal;

III - análise sobre cenário criminal e sobre a atuação policial civil;

IV - coleta de dados para subsidiar plano, programa, projeto e ação governamental;

e

V - elaboração da estatística criminal e sua análise qualitativa.

Seção VI

Da Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Art. 45. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica é unidade administrativa

técnica  e  de  pesquisa  que tem por  finalidade coordenar  e articular  ações  para a

realização  de  exames  periciais  e  médico-legais,  bem  como  promover  estudos  e

pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de

investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária, competindo-lhe:

I  - orientar, administrar o funcionamento, supervisionar e avaliar a execução das

atividades de perícia técnica desenvolvidas no âmbito da PCMG;

II - estabelecer técnicas e métodos relativos à perícia técnica e à medicina legal

para maior eficiência dos exames periciais;

III - promover a articulação entre o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-

Legal;

IV  -  propor  a  remoção  de  peritos  criminais  e  de  médicos  legistas,  bem  como

controlar a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da PCMG;

V - auxiliar os órgãos de administração superior, de administração e das unidades
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da PCMG, quanto à perícia técnica e à medicina legal para o exercício das atividades

policiais civis;

VI - assegurar a autonomia técnica, científica e funcional no exercício da atividade

pericial;

VII - manter intercâmbio com órgãos e instituições relacionadas às áreas técnico-

científicas correspondentes;

VIII - divulgar estudos e trabalhos científicos relativos a exames periciais;

IX - propor a elaboração de convênios com órgãos e instituições congêneres; e

X - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  perícia  técnica  e  de  medicina  legal  e  subsidiar  as

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças.

§ 1º A Superintendência de Polícia Técnico-Científica da PCMG será dirigida por

servidor  titular  do  cargo  de Perito  Criminal  ou  de  Médico  Legista  que  esteja  em

atividade e no nível final da carreira.

§  2º  Os  Peritos  Criminais  e  Médicos  Legistas  lotados  nas  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos Médico-

Legais  estão  subordinados  administrativamente  à  Superintendência  de  Polícia

Técnico-Científica compreendendo:

I - o suporte consistente no provimento dos recursos logísticos;

II  -  a avaliação de desempenho de peritos criminais e de médicos legistas e do

cumprimento de normas técnicas pertinentes ao exercício das funções periciais; e

III -  o acompanhamento das atividades desenvolvidas por peritos criminais e por

médicos legistas, bem como a fiscalização a respeito do cumprimento do regime do

trabalho policial civil e do regime disciplinar a que estão sujeitos os peritos criminais e

médicos legistas.

Seção VII

Da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Art. 46. A Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem por finalidade

coordenar  e  executar  o  planejamento  logístico,  gerenciar  o  orçamento,  a

contabilidade  e  a  administração  financeira,  gerir  os  recursos  materiais  e  a
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administração de pessoal, competindo-lhe:

I  -  elaborar  a  proposta  orçamentária  da  PCMG  e  acompanhar  sua  execução

financeira, bem como viabilizar a prestação de contas da PCMG;

II - coordenar, orientar e executar as atividades de administração e pagamento de

pessoal, expedir certidões funcionais, realizar averbações e preparar atos de posse e

de aposentadoria;

III - controlar o cadastro de pessoal, a lotação e a vacância de cargos da PCMG;

IV - admitir, organizar, orientar e supervisionar a prestação de serviços terceirizados

de  apoio  administrativo  para  os  órgãos  e  unidades  da  PCMG,  consistentes  nas

atividades de conservação, limpeza, segurança e vigilância patrimonial, transportes,

copeiragem,  reprografia,  abastecimento  de  energia  e  água,  manutenção  de

instalações e suas dependências;

V - guardar e manter controle de bens apreendidos ou arrecadados que não se

vinculem a inquérito  policial  ou  termo circunstanciado de ocorrência  e realizar  os

respectivos leilões, inclusive de bens inservíveis para a PCMG, nas hipóteses legais,

com a contabilização e destinação dos recursos para manutenção da PCMG;

VI  -  coordenar  o  sistema de  administração  de  material,  patrimônio  e  logística,

inclusive  realizar  aquisição,  controlar  e  prover  bens  e  serviços  para  órgãos  e

unidades da PCMG;

IX  -  manter  a  gestão  de  arquivo  e  de  documentos  e  atuar  na  preservação da

memória e história da PCMG;

X - prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da

PCMG; e

XI - gerenciar a elaboração e celebração dos termos de doação, convênio, contrato

e instrumento congênere.

TÍTULO III

DO ESTATUTO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS PRERROGATIVAS

Art. 47. O servidor das carreiras policiais civis goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;
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II - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em

todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos da legislação

vigente;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial,

no exercício de suas atribuições;

V  -  ter  prioridade  em qualquer  serviço  de  transporte  e  comunicação,  público  e

privado, quando em serviço de caráter urgente;

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no

caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de

mandado judicial;

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;

IX  -  ter  assegurada  assistência  jurídica  do  Estado,  perante  qualquer  juízo  ou

tribunal, quando acusado da prática de infração decorrente do exercício regular do

cargo ou em razão dele, nos termos da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005; e

X - requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços, públicos ou

particulares, em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento, assegurada

indenização ao proprietário, em caso de dano.

§  1º  A carteira  de  identidade  funcional  do  servidor  das  carreiras  policiais  civis

consignará as prerrogativas constantes dos incisos III a V deste artigo.

§ 2º O delegado de polícia, no exercício de sua função, tem ainda as seguintes

prerrogativas:

I  -  expedir  notificações,  mandados  policiais  e  outros  atos  necessários  ao  fiel

desempenho de suas atribuições;

II  -  ser  preso  somente  por  ordem  judicial  escrita,  salvo  em  flagrante  de  crime

inafiançável,  caso em que a autoridade fará,  no  prazo máximo de vinte e quatro

horas, a comunicação e a apresentação do delegado de polícia ao Chefe da Polícia

Civil; e

III - requisitar, diretamente, de entidades públicas ou privadas, informações, dados
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cadastrais, objetos, papéis, documentos, exames e perícias, necessários à instrução

de inquérito policial  e demais procedimentos legais,  assinalando o prazo para sua

apresentação.

Parágrafo único. Os delegados de polícia gozam de autonomia e independência no

exercício das funções de seu cargo.

Art. 48. O servidor das carreiras policiais civis somente será afastado do exercício

das  funções,  até  decisão  final  transitada  em  julgado,  quando  for  preso

provisoriamente pela prática de infração penal, sem prejuízo de sua remuneração.

§  1º  O  servidor  colocado  em  liberdade  provisória  retornará  ao  exercício  das

funções.

§ 2º No caso de condenação que não implique demissão, o servidor:

I  -  será  afastado  a  partir  da  decisão  de  mérito  transitada  em  julgado  até  o

cumprimento total da pena restritiva da liberdade, com direito apenas a um terço de

sua remuneração; ou

II  -  perceberá  a  remuneração  integral  atribuída  ao  cargo,  quando  permitido  o

exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.

§  3º  É  vedado  reter  ou  descontar  vencimentos  ou  proventos  do  servidor  em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4º O afastamento a que se refere este artigo compete ao Chefe da Polícia Civil.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Seção I

Dos Direitos dos Servidores da Polícia Civil

Art.  49.  São  direitos  dos  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  policiais  civis  os

expressos na Constituição da República, nesta lei complementar e ainda:

I - ter respeitado o regime do trabalho policial civil;

II - receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos

de proteção individual;

III - ter assegurados os direitos das policiais femininas, relativamente à gestação,

amamentação  e  às  exigências  de  cuidado  com  filhos  menores,  em  termos  de
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regulamento;

IV - ter acesso a serviços de saúde permanentes e de boa qualidade;

V - ter acompanhamento e tratamento especializado em caso de lesões ou quando

acometido de alto nível de estresse;

VI  -  ter  acesso à  reabilitação e  à  mecanismos  de readaptação  na  hipótese de

traumas, deficiências ou doenças ocupacionais em decorrência da atividade policial;

VII - ter respeitado seus direitos e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como

em atividades de formação ou de treinamento;

VIII  -  ser recolhido somente em unidade prisional própria e especial ou em sala

especial da unidade em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, quando

preso em flagrante delito ou por força de decisão judicial, sendo-lhe defeso exercer

atividade funcional ou sair da repartição sem expressa autorização do juízo a cuja

disposição se encontre; e

IX - ter a garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos que

disponham sobre punições, lotação e remoção sejam motivados e fundamentados.

Parágrafo  único.  Os  direitos  relacionados  à  utilização  de  armas  de  fogo  e  de

veículos  da  Polícia  Civil,  durante  o  curso  de  habilitação  técnico-profissional,

ressalvada  a  finalidade  acadêmica,  são  condicionados  à  qualificação  e  ao

acompanhamento do servidor por  policial  civil  declarado apto  e  designado para o

exercício das funções de seu cargo em unidades da Polícia Civil.

Seção II

Das Indenizações e das Gratificações

Art. 50. Aos integrantes das carreiras da Polícia Civil poderão ser atribuídas verbas

indenizatórias e de gratificação, em especial:

I - ajuda de custo, em caso de remoção de ofício ou designação para serviço ou

estudo que importe em alteração do domicílio,  no valor de um mês de salário do

servidor;

II - diárias, na forma de regulamento;

III - transporte:

a) pessoal e de dependentes, em caso de remoção ex officio ou por conveniência

da disciplina, compreendidos o cônjuge ou companheiro e os descendentes;
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b) pessoal, no caso de deslocamento a serviço, fora da sede de exercício.

IV – gratificação por encargo de curso ou concurso,  por  hora-aula proferida em

cursos, inclusive para atuação em bancas examinadores, em processo de habilitação,

controle  e  reabilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  de  competência  do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, nos termos de regulamento;

V - assistência médico-hospitalar, na forma de regulamento;

VI  -  auxílio-funeral,  mediante  a  comprovação  da  execução  de despesas  com o

sepultamento  de  servidor,  no  valor  de  até  um  mês  de  vencimento  ou  provento

percebido na data do óbito;

VII - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VIII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

IX - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

X - décimo terceiro salário, correspondente a um doze avos da remuneração a que

fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano;

XI - gratificação de férias regulamentares correspondente a um terço do salário do

servidor;

XII - gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas

por lei específica;

XIII - indenização securitária para servidor da Polícia Civil que for vítima de acidente

em serviço que ocasione aposentadoria por  invalidez ou  morte,  no  valor  de vinte

vezes o valor da remuneração mensal percebida na data do acidente, até o limite de

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e

XIV - percepção do valor referente à diferença de vencimento entre o seu cargo e

aquele para  o qual  vier  a ser  designado para fins  de substituição,  em termos de

regulamento.

§ 1º Aos servidores da polícia civil da ativa será assegurado pelo Estado, a título de

indenização  para  aquisição  de  vestimenta  necessária  ao  desempenho  de  suas

funções, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico da

classe I da carreira de investigador de polícia, a ser paga anualmente no mês de abril.

Art.  51.  Salvo  por  imposição  legal,  ordem  judicial  ou  autorização  do  servidor,

nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos, provento ou pensão.
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Parágrafo  único.  As  reposições  e  indenizações  em  favor  do  erário  serão

descontadas  em  parcelas  mensais  de  valor  não  excedente  à  décima  parte  dos

vencimentos, provento ou pensão, salvo comprovada má-fé, regularmente apurada

em  processo  judicial,  caso  em  que  poderá  ser  imposta  à  integralidade  dos

vencimentos.

CAPÍTULO III

DA REMOÇÃO

Art. 52. Os servidores da Polícia Civil só poderão ser removidos, de uma unidade

policial para outra em razão de processo seletivo para lotação em unidade diversa,

com  prévia  publicação  de  edital,  observada  a  existência  de  vaga  no  quadro  de

distribuição de pessoal da Polícia Civil e, ainda, excepcionalmente:

I - a pedido ou por permuta;

II - para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, com declaração de união

estável;

III - por motivo de saúde do servidor ou do ascendente, do descendente, do cônjuge

ou companheiro, ou de irmãos, comprovada a necessidade clínica;

IV - de ofício, no interesse do serviço policial, comprovada a necessidade; e

V - por conveniência da disciplina.

§ 1º As remoções a que aludem os incisos I, II e V deste artigo não geram direito

para o servidor à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização.

§ 2º O edital do processo seletivo de que trata o "caput" será publicado na forma e

período definidos pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 53. A remoção de delegado de polícia, por conveniência da disciplina, somente

ocorrerá  depois  de  concluída  sindicância  ou  processo  administrativo,  assegurada

ampla defesa, cabendo seu processamento à Corregedoria-Geral de Polícia Civil, e

depois de aprovada a proposta de remoção por maioria de dois terços dos membros

do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil.

Parágrafo único. A remoção de que trata este artigo independe da existência de

vaga no quadro de distribuição de pessoal da Polícia Civil.

Art. 54. É assegurado ao servidor da Polícia Civil, quando comprovar não ter sido o

autor  da  infração  disciplinar,  o  direito  de  revisão  do  ato  de  remoção,  com  a
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consequente  percepção  dos  auxílios  correspondentes,  nos  termos  desta  Lei

Complementar, caso requeira, formalmente, a lotação na unidade de origem.

Art.  55.  A remoção  de  delegado  de  polícia,  ex  officio,  no  interesse  do  serviço

policial, comprovada a necessidade, depende da existência de vaga no quadro de

distribuição de pessoal da Polícia Civil e somente ocorrerá depois de formalizadas as

razões  e  de  aprovada  a  proposta  de  remoção  por  maioria  de  dois  terços  dos

membros do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil.

Parágrafo único.  À Direção-Geral da Polícia Civil  atribui-se o processamento da

motivação do ato de remoção ex officio de servidor da Polícia Civil, no interesse do

serviço, comprovada a necessidade.

Art. 56. É vedada a remoção ex officio de servidores da Polícia Civil durante o gozo

de  férias  regulamentares,  férias-prêmio,  salvo  se  em  licença,  afastamento  ou

disponibilidade que inviabilize o exercício pleno das atividades por período superior a

cento e oitenta dias.

Parágrafo  único.  Após  o  período  de  que  trata  o  "caput"  o  servidor  poderá  ser

removido para a unidade de recursos humanos da Polícia Civil.

Art. 57. A distribuição de servidor da Polícia Civil no âmbito interno de atuação da

unidade policial,  no mesmo município em que se encontra em exercício, pode ser

determinada pelo seu titular e não implica em remoção.

CAPÍTULO IV

DO REGIME DO TRABALHO POLICIAL CIVIL

Art. 58. Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime

do trabalho policial civil, que se caracteriza:

I - pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, cumprimento de

horários  normais  e  irregulares,  sujeito  a  plantões  noturnos  e  a  convocações  a

qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias;

II - pelo dever de imediata atuação sempre que presenciar a prática de infração

penal,  independentemente  da  carga  horária  semanal  de  trabalho,  do  repouso

semanal e férias, respeitadas as normas técnicas de segurança; e

III - pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora

dele.
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§ 1º Na hipótese do inciso II  deste artigo, diante da impossibilidade da atuação

decorrente  de  condições  adversas,  por  exposição  a  risco  desproporcional  à

incolumidade do policial  civil  ou  de terceiros,  deverá aquele acionar  apoio para o

atendimento do evento.

§ 2º A prestação de serviço em regime de plantão implica:

I - no efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo servidor em atividades

de competência da Polícia Civil;

II  - no prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo

servidor;

III - no descanso, imediato e subsequente, pelo período mínimo de doze horas; e

IV - no cumprimento de carga horária semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas.

§ 3º O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade

diversa  da  lotação  do  policial  civil,  em  qualquer  região  do  Estado  ou  fora  dele,

considera-se como tempo efetivamente trabalhado.

CAPÍTULO V

DAS LICENÇAS, DOS AFASTAMENTOS E DISPONIBILIDADES

Seção I

Das Licenças

Art. 59. Conceder-se-á licença:

I - para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;

III - por motivo de maternidade;

IV - por motivo de paternidade; e

V - por acidente em serviço.

Art. 60. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do servidor da

Polícia  Civil  ou  ex  ofício,  sem  prejuízo  dos  vencimentos  e  demais  vantagens,

indispensável a avaliação médica.

Art. 61. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a

qualquer atividade remunerada.

Art. 62. A licença para tratamento de saúde depende de inspeção por junta médica

oficial, até para o caso de prorrogação.
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§  1º  A  licença  concedida  dentro  de  sessenta  dias  do  término  da  anterior  é

considerada prorrogação.

§  2º  O  servidor  da  Polícia  Civil  que,  no  curso  de  doze  meses  imediatamente

anteriores  ao  requerimento  de  nova  licença,  houver  se  licenciado  por  período

contínuo  ou  descontínuo  de  três  meses  deverá  submeter-se  à  verificação  de

invalidez.

§ 3º Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o servidor da Polícia Civil

será afastado de suas funções e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art.  63.  O  servidor  da  Polícia  Civil  atacado  por  doenças  graves  definidas  em

portaria ministerial ou legislação específica será compulsoriamente licenciado, com

vencimento ou remuneração integral e demais vantagens.

Parágrafo único. Para verificação das moléstias referidas neste artigo, a inspeção

médica será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial, de três membros.

Art. 64. A licença será convertida em aposentadoria, antes do prazo estabelecido,

quando assim opinar a junta médica, por considerar definitiva para o serviço público,

a invalidez do servidor.

Art. 65. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida, com

vencimentos integrais, pelo prazo máximo de trinta dias, admitida a prorrogação, sem

remuneração, por até cento e vinte dias.

§ 1º A licença somente será concedida se a assistência direta do servidor da Polícia

Civil  for indispensável  e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do

cargo.

§ 2º O requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá

ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial.

§ 3º  Considera-se, para o efeito  deste artigo,  como pessoa da família,  cônjuge,

companheiro,  ascendente,  descendente,  irmão,  ou  pessoa  que  viva  sob  a

dependência econômica comprovada do servidor da Polícia Civil ou mantenha com

este vínculo de parentesco civil ou afim.

Art. 66. Será concedida licença por acidente em serviço, pelo prazo máximo de dois

anos, observadas as seguintes condições:
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I - configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione, mediata

ou imediatamente, com as funções exercidas;

II - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no

exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;

III - a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens inerentes

ao exercício do cargo;

IV  –  caso  o  acidentado  em  serviço  necessite  de  tratamento  especializado  não

disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada à conta

de recursos da Polícia Civil, desde que recomendado por junta médica oficial; e

V - a prova do acidente deverá ser feita no prazo de trinta dias, contado de sua

ocorrência,  prorrogável  quando  as  circunstâncias  o  exigirem,  na  forma  de

regulamento.

Parágrafo  único.  Aplicam-se  à  licença  por  acidente  em  serviço  as  disposições

pertinentes à licença para tratamento de saúde.

Seção II

Dos Afastamentos e das Disponibilidades

Art.  67.  Sem  prejuízo  da  remuneração,  os  servidores  da  Polícia  Civil  poderão

afastar-se de suas funções por oito dias consecutivos por motivo de:

I - casamento; e

II  - falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, sogro ou

irmão.

Parágrafo  único.  No  caso  do  inciso  I  deste  artigo,  o  servidor  comunicará  seu

afastamento, com antecedência, ao delegado de polícia ou titular de unidade a que

esteja subordinado.

Art. 68. Conceder-se-á afastamento ao servidor da Polícia Civil,  sem prejuízo da

remuneração:

I  -  para  frequentar  cursos  relacionados  com  o  exercício  das  funções  do  cargo

ocupado pelo servidor, até mesmo no exterior, pelo prazo de dois anos, prorrogável

até o máximo de quatro anos;

II  -  para participar  de congressos,  seminários  ou  encontros  relacionados com o

exercício da função, pelo prazo estabelecido no ato que o autorizar;
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III - para exercer a presidência de entidade sindical representativa de servidores da

Polícia Civil, constituída na forma da legislação, pelo período do mandato; e

IV - para atender a outras entidades públicas, na forma de regulamento, quando

autorizado pelo Governador do Estado.

§ 1º O afastamento a que se refere o inciso I não será concedido ao servidor em

estágio  probatório  ou  que  esteja  submetido  a  sindicância,  inquérito  ou  processo

administrativo disciplinar.

§  2º  Os  afastamentos  previstos  nos  incisos  I  e  II  obrigam ao atendimento  dos

interesses institucionais,  à apresentação de relatório  circunstanciado e certificados

que comprovem as atividades desenvolvidas.

§ 3º O servidor da Polícia Civil que não comprovar o aproveitamento da atividade

desempenhada, na forma do parágrafo anterior, nos trinta dias subsequentes ao seu

término, perderá o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 4º O servidor da Policia Civil que tenha se afastado das funções para estudo,

especialização ou aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração ou com ônus para

a Polícia Civil, ficará obrigado a prestar serviços pelo menos por mais três anos ou a

ressarcir o Estado da importância despendida, inclusive com o custeio da viagem, em

conformidade com o disposto em regulamento.

Art. 69. O servidor da Polícia Civil afastado não pode exercer nenhuma de suas

funções, ou outra, pública ou particular, diversa da que motivou o ato, sob pena de

cassação e do imediato retorno às atividades.

Art. 70. O servidor da policia civil poderá, ainda, afastar-se das funções do cargo

para:

I - exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer;

II - exercer cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou de Município, ou

ainda, a direção de órgão autônomo; e

III - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos.

§ 1º Não será permitido, na hipótese deste artigo, o afastamento de servidor da

Polícia Civil submetido a processo administrativo disciplinar, que esteja em estágio

probatório ou que reúna as condições previstas para aposentadoria.

§  2º  O  afastamento  previsto  no  inciso  II  implicará  a  percepção  exclusiva  dos
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vencimentos e das vantagens da função pública a ser exercida.

§ 3º O afastamento previsto nos incisos I, primeira parte, e III não será considerado

como efetivo exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.

§ 4º O afastamento do servidor para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem

prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens.

CAPÍTULO VI

DA APOSENTADORIA, DOS PROVENTOS E DAS PENSÕES

Seção I

Da Aposentadoria

Art. 71. O servidor da Polícia Civil será aposentado:

I - compulsoriamente;

II - voluntariamente; e

III - por invalidez.

§  1º  A aposentadoria  compulsória  de  servidor  do  quadro  de  cargos  efetivos  de

policiais civis, bem como do quadro de cargos efetivos de policiais civis para serviço

extraordinário,  ocorre  aos  setenta  anos  de idade,  nos  termos  da Constituição da

República.

§ 2º  É adotado regime especial  de aposentadoria,  nos termos do art.  40,  § 4º,

incisos II e III, da Constituição Federal, para o servidor das carreiras policiais civis,

cujo exercício é considerado atividade de risco.

§ 3º A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período

não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço.

Art. 72. O policial civil será aposentado voluntariamente:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras policiais civis a que se refere esta

Lei;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1º desta lei

complementar; ou
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b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos a que

se referem os incisos I a V do art. 1º desta lei complementar.

§ 1º Considera-se no efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V

do art. 1º desta lei complementar, a execução de funções de cargo comissionado da

Polícia Civil a que tenha sido nomeado ou designado o servidor de carreira policial

civil.

§ 2º Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos da carreira

policial  civil,  poderá  ser  considerado  o  tempo  de  serviço  prestado  como  militar

integrante dos Quadros da Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros do Estado de

Minas Gerais, bem como de instituições congêneres de outros estados da federação.

Seção II

Dos Proventos

Art. 73. O servidor de função policial civil, ao ser aposentado, perceberá provento:

I - integral:

a) se contar com tempo para a aposentadoria especial;

b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  de  Junta  Médica  Oficial,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades,  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

II - proporcional, à razão de tantas quotas de 1/30 (um trinta avos) do vencimento

básico quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

§  1º  Ao  servidor  de  função  policial  civil  aposentado  em  razão  de  invalidez

permanente, considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial

civil, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por

ele  praticado  no  cumprimento  do  dever  profissional,  é  assegurado  o  pagamento

mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de igual classe, incorporado

ao seu provento para todos os fins.
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§  2º  O  provento  integral  de  que  trata  esta  lei  complementar  corresponderá  à

totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e será

reajustado,  na mesma data e em idêntico percentual,  sempre que se modificar,  a

qualquer  título,  a  remuneração  dos  servidores  em  atividade,  sendo  estendido  ao

policial  civil  aposentado todo benefício  ou  vantagem posteriormente concedidos  a

esses servidores,  inclusive os  decorrentes da transformação ou reclassificação do

cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Seção III

Da Pensão Especial

Art. 74. À família do servidor policial que falecer em consequência de acidente no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do

dever, é assegurada uma pensão especial que não poderá ser inferior ao vencimento

e demais vantagens que percebia a época do evento.

Parágrafo único. A pensão especial de que trata o "caput" será sempre reajustada

nas mesmas bases do reajustamento que for  concedido à remuneração do cargo

equivalente.

Art. 75. Disposições relativas à sua concessão e seus beneficiários serão tratadas

em lei específica.

TÍTULO IV

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76. As carreiras policiais civis são as seguintes:

I - Delegado de Polícia;

II - Médico-Legista;

III - Perito Criminal;

IV - Escrivão de Polícia; e

V - Investigador de Polícia.

Art. 77. A estrutura das carreiras de que trata o art. 76 desta lei e o número de

cargos de cada uma delas são os constantes do Anexo I.

Art. 78. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I  -  carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

II  -  cargo de provimento efetivo: a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal  privativa  de  servidor  público  aprovado  em  concurso,  com  criação,

remuneração  e  quantitativo  definidos  em  lei  ordinária,  e,  ainda,  com  atribuições,

responsabilidades,  direitos  e deveres de natureza estatutária  estabelecidos em lei

complementar;

III - quadro de pessoal: o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

IV  -  nível:  a  posição  do  servidor  no  escalonamento  vertical  dentro  da  mesma

carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de

capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades; e

V - grau: a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 79. As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter  técnico-jurídico-científico  derivado  da  aplicação  dos  conhecimentos  das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1º Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras policiais

civis são conferidas, no âmbito do Poder Executivo, atribuições de polícia judiciária e

de investigação criminal para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos,

autoria e materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares, inclusive

os atos de formalização em inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência,

laudos periciais ou outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, incumbindo-lhe

ainda:

I  - realizar busca pessoal e veicular,  no caso de fundada suspeita de prática de

infração penal ou de cumprimento de mandados, bem como efetuar prisões;

II - exercer atividades relativas à gestão científica de dados, de informações e de

conhecimentos pertinentes à atividade investigativa;

III  -  desenvolver  conteúdo  pedagógico  e  disseminar  conhecimentos  em  cursos



149
____________________________________________________________________________

realizados pela Academia de Polícia Civil;

IV -  operar os sistemas corporativos,  registrar  informações,  elaborar estudos de

suporte a decisão, bem como alimentar os programas e as fontes de informações de

sua unidade, mantendo-os atualizados, na forma designada;

V - exercer funções pertinentes à identificação civil e ao registro e licenciamento de

veículo automotor e à habilitação de condutor;

VI - cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e

atividades de competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento

das funções da Polícia Civil;

VII  -  sistematizar  elementos e informações para fins de  apuração das infrações

penais, administrativas e disciplinares;

VIII - formalizar relatórios sobre os resultados das ações policiais civis, diligências e

providências adotadas no curso das investigações;

IX - conduzir veículos oficiais, inclusive aeronaves e embarcações para as quais

esteja habilitado; e

X - atuar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das técnicas de trabalho.

§  2º  As  atribuições  específicas  dos  cargos  das  carreiras  de  que  trata  esta  lei

Complementar são as constantes no Anexo II.

§  3º  Para  o  desempenho de suas funções,  o  Delegado de Polícia  disporá  dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados,  podendo requisitar,  quando necessário,  o auxílio  de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4º A coleta de vestígios em locais de crime compete, com primazia, ao Perito

Criminal,  assegurada  a  máxima  preservação  por  parte  daqueles  que  primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5º O exercício das atribuições dos cargos integrantes das carreiras que compõem

o  quadro  de  provimento  efetivo  de  servidores  policiais  civis  é  incompatível  com

qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.

Art. 80. Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados no Quadro de
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Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

§ 1º São vedadas a mudança de lotação dos cargos das carreiras policiais civis e a

transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração

pública.

§ 2º A cessão de ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei somente

será  permitida  para  o  exercício  de  cargo  de  provimento  em comissão  ou  função

gratificada, em conformidade com a legislação.

Art. 81. As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida entre

os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do Delegado de

Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado aquele exercido

pelos  titulares  de  unidades  na  esfera  da  Superintendência  de  Polícia  Técnico-

Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do Hospital da

Polícia Civil.

§  1º  A  hierarquia  e  a  disciplina  são  valores  de  integração  e  otimização  das

atribuições dos cargos e competências organizacionais pertinentes às atividades da

Polícia  Civil  e  objetivam  assegurar  a  unidade  técnico-científica  da  investigação

policial.

§ 2º A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais,

com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética e de desenvolver o espírito de

mútua cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito.

§ 3º A disciplina norteia o exercício efetivo das atribuições funcionais em face das

disposições legais e das determinações fundamentadas e emanadas da autoridade

competente,  estimulando  a  cooperação,  o  planejamento  sistêmico,  a  troca  de

informações,  o  compartilhamento  de  experiências  e  a  desburocratização  das

atividades policiais civis.

§  4º  O  regime  hierárquico  não  autoriza  imposições  sobre  o  convencimento  do

servidor,  desde  que  devidamente  fundamentado,  garantindo-lhe  autonomia  nas

respostas às requisições.

§ 5º Para fins de construção das tabelas de vencimento básico das carreiras de que

trata esta lei, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6º Não há subordinação hierárquica entre o Médico-Legista, o Perito Criminal, o
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Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.

Art. 82. A carga horária semanal de trabalho dos ocupantes dos cargos de carreiras

da Polícia Civil é de quarenta horas, vedado o cumprimento de jornada diária superior

a oito horas e em regime de plantão superior a doze horas ininterruptas, salvo, em

caráter excepcional, para a conclusão de determinada atividade policial civil.

§ 1º O Chefe da Polícia Civil, mediante aprovação do Conselho Superior da Polícia

Civil,  poderá estabelecer regras complementares para cumprimento da jornada de

trabalho dos servidores da Polícia Civil.

§ 2º O funcionamento do plantão de delegacias de Polícia Civil ocorrerá no período

noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho Superior

da Polícia Civil.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que, na data de publicação

desta lei complementar, forem detentores de função pública.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO

Art. 83. O ingresso em cargo efetivo das carreiras de que trata esta lei depende de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em curso

de  formação  técnico-profissional,  e  dar-se-á  no  primeiro  grau  do  nível  inicial  da

carreira.

§ 1º Verificada a existência de pelo menos dez por cento de cargos vagos entre os

fixados em lei para a carreira da Polícia Civil, o Chefe da Polícia Civil deverá solicitar

ao  órgão  competente,  no  prazo  de  trinta  dias,  a  autorização  para  abertura  de

concurso público, observando a legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal.

§ 2º Caberá privativamente à ACADEPOL a realização:

I – na forma do edital, do concurso público de que trata o "caput"; e

II – nas condições estabelecidas em regulamento, do curso de formação técnico-

profissional de que trata o "caput".

§ 3º O candidato aprovado nas etapas de que tratam os incisos I a V do art. 84 será

matriculado automaticamente no curso de formação técnico-profissional e fará jus a

uma bolsa de estudo,  durante a realização do curso, equivalente a cinquenta por

cento do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro grau do nível
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inicial da carreira para a qual tenha se candidatado.

§  4º  O  candidato  que,  ao  ingressar  no  curso  de  formação  técnico-profissional,

aceitar  a  bolsa  de  estudo  de  que  trata  o  §  3º  firmará  termo  de  compromisso,

obrigando-se  a  devolver  ao  Estado,  em  dois  anos,  pelo  valor  reajustado

monetariamente, na forma de regulamento, sem juros, o total da remuneração e do

montante correspondente ao valor dos serviços escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos, após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira do

Poder Executivo estadual.

§  5º  O  servidor  público  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  do  Poder

Executivo  do  Estado  que  estiver  matriculado  no  curso  de  formação  técnico-

profissional de que trata o "caput" poderá optar pela percepção da remuneração de

seu cargo de provimento efetivo, durante o período de realização do curso.

§ 6º O tempo de frequência ao curso de formação técnico-profissional de que trata

o "caput", devidamente comprovado, será computado para efeito de aposentadoria,

desde que, após a nomeação em cargo de carreira policial civil, ocorra, nos termos de

regulamento, o recolhimento da contribuição previdenciária referente ao período de

realização do curso, tendo como base de cálculo o valor da bolsa de estudo de que

trata o §3º, ressalvado o servidor que fez a opção de que trata o § 5º.

Art. 84. O concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis é

constituído das seguintes etapas:

I - provas ou provas e títulos;

II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequada para o exercício do cargo pretendido;

III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;

IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o

exercício da função;

V - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos
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moral, social e criminal; e

VI - curso de formação técnico-profissional.

§ 1º As etapas previstas nos incisos II a V, de caráter eliminatório, e a prevista no

inciso VI, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas para os aprovados

na etapa, de natureza classificatória, prevista no inciso I.

§ 2º A etapa de que trata o inciso I, de caráter eliminatório e classificatório, poderá

ser constituída de prova objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva, para

todos os candidatos, além de prova oral e de títulos para a carreira de Delegado de

Polícia, devendo ser satisfeitos os demais requisitos e exigências estabelecidos em

regulamentos e no edital de concurso.

§ 3º As regras do processo seletivo serão publicadas em edital, que deverá conter:

I - o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV - os critérios de avaliação dos títulos, quando for o caso;

V - o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso; e

VI -  os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) da escolaridade exigida para a nomeação;

b) de estar no gozo dos direitos políticos; e

c) de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

§ 4º O concurso para ingresso na carreira de Delegado de Polícia far-se-á, nas

provas de conhecimento, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art.  85.  O ingresso em  cargo das  carreiras  policiais  civis  de  que  trata  esta  lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 83 depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I - superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II - superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira de

Médico-Legista; e

III  -  superior,  conforme definido no edital  do concurso público, para ingresso na
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carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Art. 86. Constitui motivo para a exclusão imediata do candidato, durante o concurso,

a verificação das seguintes ocorrências:

I - a constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado;

II - o envolvimento em fato que o comprometa moral ou profissionalmente;

III  -  o  registro  de  antecedentes  criminais,  a  demissão  ou  expulsão  de  outra

instituição  policial,  bem  como  a  omissão  desses  dados  na  ficha  de  informações

destinada à investigação social.

Art.  87.  O  servidor  público  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  do  Poder

Executivo do Estado que, em razão de concurso público posterior à publicação desta

lei, ingressar em cargo de carreira de que trata esta lei, com jornada equivalente à do

cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens

pessoais,  for  superior  à  remuneração do cargo de carreira  de  que  trata  esta  lei,

poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,

sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único. Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste artigo, não

serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

CAPÍTULO III

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 88. O servidor da Polícia Civil submeter-se-á a estágio probatório, pelo prazo de

três anos, a partir do ingresso no curso de formação técnico-profissional, durante o

qual será avaliado, em caráter permanente, pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil,

a conveniência da permanência e da declaração de estabilidade na carreira.

Parágrafo  único.  Na  avaliação  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo,  serão

observados, entre outros critérios estabelecidos em regulamento:

I - idoneidade moral;

II - conduta compatível com as atribuições do cargo;
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III - dedicação no cumprimento dos deveres e das atribuições do cargo;

IV - eficiência, pontualidade, assiduidade e comprometimento no desempenho de

suas atribuições;

V - presteza e segurança na atuação profissional;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII  -  publicação  de  livros,  teses,  estudos  e  artigos,  premiação,  concessões  de

comendas, títulos e condecorações;

VIII - a contribuição para a melhoria dos serviços da instituição;

IX - a integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo; e

X - a frequência e a avaliação em cursos promovidos pela Polícia Civil.

Art. 89. O servidor da Polícia Civil, no período do estágio probatório, será avaliado

por comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho, instituída

por ato do Corregedor-Geral da Polícia Civil.

§ 1° A comissão de que trata o "caput" será compost a:

a) para a carreira de que trata o inciso I do art. 76 desta lei complementar, por, dois

Delegados de Polícia, sendo um posicionado em nível da carreira igual ou superior ao

que estiver posicionado o servidor avaliado;

b)  para  as  carreiras  de  que  tratam  os  incisos  II  e  III  do  art.  76  desta  lei

complementar, por um ocupante da carreira do servidor, de nível da carreira igual ou

superior ao que estiver posicionado o servidor avaliado, ou, na sua ausência, por pelo

menos, um Delegado de Polícia;

c)  para  as  carreiras  de  que  tratam  os  incisos  IV  e  V  do  art.  76  desta  lei

complementar, por pelo menos, um Delegado de Polícia e um ocupante da carreira do

servidor, de nível da carreira igual ou superior ao que estiver posicionado o servidor

avaliado.

§ 2° A permanência na carreira e a estabilidade do servidor da Polícia Civil serão

deliberadas pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 90. O Corregedor-Geral da Polícia Civil poderá, a qualquer tempo, de ofício ou

mediante provocação, impugnar, fundamentadamente, a permanência do servidor da

Polícia Civil no cargo efetivo de carreira para o qual foi nomeado.

Parágrafo único. Fica suspenso, até o definitivo julgamento da impugnação de que
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trata o "caput", o período de estágio probatório do servidor da Polícia Civil

Art. 91. O servidor da Polícia Civil, no curso do estágio probatório, somente poderá

afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias regulamentares ou licença para

tratamento de saúde, caso em que o estágio não se suspende.

Art. 92. O Corregedor-Geral da Polícia Civil, em até noventa dias antes do término

do  estágio  probatório,  apresentará  ao  Conselho  Superior  da  Polícia  Civil  parecer

sobre a homologação de estágio probatório de servidor da Polícia Civil.

§  1° A proposta  de  homologação  de estágio  probatóri o  implica  a  expedição da

declaração de estabilidade do servidor da Polícia Civil.

§ 2° Quando o Conselho Superior da Polícia Civil de cidir, em caráter definitivo, pela

não homologação do estágio probatório do servidor da Polícia Civil no cargo efetivo

para o qual foi nomeado, o Chefe da Polícia Civil proporá a sua exoneração.

Art. 93. Ao Chefe da Polícia Civil compete o ato declaratório de estabilidade, no qual

constará a nova condição do servidor para o desenvolvimento na carreira.

CAPÍTULO IV

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 94. O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta lei dar-se-á

mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre as regras de desenvolvimento do

servidor nas carreiras policiais civis, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 95. Progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o

grau subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertence.

§ 1º  A progressão do servidor posicionado até o penúltimo nível  hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

e

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado.

§ 2º A progressão do servidor do grau "A" para o grau "B" do último nível hierárquico

da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:
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I - ter cumprido os requisitos para a aposentadoria especial;

II - ter cumprido um ano de efetivo exercício no último nível hierárquico da carreira a

que pertence;

III  -  ter  recebido  avaliação  periódica  de  desempenho  individual  no  último  nível

hierárquico da carreira a que pertence; e

IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6º do art. 36 da Constituição do Estado.

§  3º  Será  revogada  a  progressão  do  grau  "A"  para  o  grau  "B"  do  servidor

posicionado no último nível hierárquico da carreira que:

I - se beneficie da faculdade prevista no § 6º do art. 36 da Constituição do Estado; e

II - não tenha efetivada a aposentadoria devido ao não atendimento dos requisitos

legais.

Art. 96. Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o

nível subsequente, na carreira a que pertence.

§ 1º As promoções obedecerão aos seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - ato de bravura;

IV - invalidez;

V - “post mortem”;

VI - aposentadoria; e

VII - especial.

§  2º  As  promoções  pelos  critérios  alternados  de  antiguidade  e  merecimento

ocorrerão, anualmente, nos meses de junho e dezembro, na forma do disposto no

edital de promoção.

§ 3º Os períodos previstos no § 1º podem se aplicar para a promoção por ato de

bravura, por escolaridade adicional e para a promoção especial.

§ 4º As promoções por invalidez, “post mortem” e aposentadoria poderão ocorrer

em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 5º A promoção retroage os seus efeitos, para todos os fins de direito, à data do

implemento do período aquisitivo.



158
____________________________________________________________________________

§ 6º Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício no mesmo

nível;

III - ter recebido no mínimo duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias  desde  a  sua  promoção  anterior,  nos  termos  das  normas  legais

pertinentes e do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado;

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento; e

V -  comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido.

§ 7º A promoção nas carreiras de Delegado de Polícia,  Médico Legista e Perito

Criminal dependerá da existência de vagas.

§ 8º Os limites de vagas por nível para a promoção nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

§ 9º O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

Art.  97. O Delegado de Polícia será promovido do nível de Delegado de Polícia

Substituto  para  o  nível  de  Delegado  de  Polícia  Titular  após  a  publicação  da

declaração de estabilidade.

Art.  98.  Fará  jus  a  promoção  especial  o  ocupante  de  cargo  das  carreiras  de

Investigador  de  Polícia  e  de  Escrivão  de  Polícia  que  preencher  os  seguintes

requisitos:

I - estar em efetivo exercício;

II - ter permanecido no nível da respectiva carreira pelo prazo mínimo de dez anos

de efetivo exercício;

III  -  ter  obtido  resultado  satisfatório  nas  avaliações  de  desempenho  individual

durante o período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado;

e

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento.

§ 1º O disposto nos incisos III e IV não se aplica à primeira promoção por tempo de
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serviço, que ocorrerá automaticamente na data de publicação desta lei.

§ 2º A promoção de que trata este artigo aplica-se a partir de julho de 2005.

Art. 99. Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será

posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 100. A contagem do prazo para fins da segunda progressão terá início após a

conclusão do estágio probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 101. Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período

aquisitivo:

I - sofrer punição disciplinar em que seja em que seja suspenso por trinta dias ou

mais, exceto se reabilitado; e

II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos

como  de  efetivo  exercício  nas  normas  estatutárias  vigentes  e  em  legislação

específica.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  prevista  no  inciso  II  do  "caput"  deste  artigo,  o

afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e

progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior ao afastamento, desde que

tenha sido concluída a respectiva avaliação periódica de desempenho individual.

Art.  102.  A promoção por  merecimento  e  por  antiguidade  terão  seus  requisitos

definidos em regulamento.

Art.  103.  Para  desempate  no  processo  de  promoção,  serão  apurados,

sucessivamente:

I  -  a  maior  média  de  resultados  obtidos  nas  avaliações  de  desempenho  no

respectivo período aquisitivo;

II - o maior tempo de serviço na classe;

III - o maior tempo de serviço na carreira;

IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público; e

VI - o servidor de maior idade.

Art. 104. As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira

serão promovidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser realizadas em parceria

com a  Escola  de  Governo da Fundação João Pinheiro  e com outros  organismos
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governamentais de âmbito estadual ou federal.

CAPÍTULO V

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 105. O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória

concedida mensalmente ao servidor da Polícia Civil que tenha ingressado no serviço

público após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003,

ou  que  tenha  feito  a  opção  prevista  no  art.  115  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e que cumprir  os requisitos

estabelecidos nesta lei complementar.

§ 1º O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de ADIs e de AEDs satisfatórias obtidas pelo servidor da Polícia Civil.

§  2º  A avaliação de desempenho individual  –  ADI  –  e  a  avaliação  especial  de

desempenho – AED – serão realizadas em conformidade com Instrução do Conselho

Superior da Polícia Civil.

§  3º O servidor da Polícia Civil  da ativa,  ao manifestar a opção de que trata o

"caput", fará jus ao ADE a partir do exercício subsequente.

§ 4º A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao servidor da Polícia Civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 5º O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na

forma de quinquênio ou trintenário, não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do

vencimento básico do servidor da Polícia Civil.

§ 6º O servidor da Polícia Civil poderá utilizar, para fins de aquisição do ADE, o

período anterior à sua opção por esse adicional, que será considerado de resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 106. São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a conclusão do estágio probatório pelo servidor da Polícia Civil; e

II – ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na AED.

§  1º  Para  fins  do  disposto  no  inciso  II  do  "caput",  considera-se  satisfatório  o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º O período anual considerado para aferição da AED terá início no dia e no mês
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do ingresso do servidor da Polícia Civil.

§ 3º Na ADI e na AED será considerado fator de avaliação o aproveitamento em

curso profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4º A regulamentação da ADI e da AED, no que se refere ao disposto no § 3º será

efetivada por Instrução do Conselho Superior da Polícia Civil.

Art.  107.  Os  valores  máximos  do  ADE  correspondem  a  um  percentual  do

vencimento básico do servidor da Polícia Civil, estabelecido conforme o número de

AEDs e ADIs com resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I - para três AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 6% (seis por cento);

II - para cinco AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 10% (dez por cento);

III - para dez AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 30% (trinta por cento);

V - para vinte AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII - para trinta AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§  1º  O  servidor  da  Polícia  Civil  que  fizer  jus  à  percepção  do  ADE  continuará

percebendo o adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de

AEDs e ADIs com resultado satisfatório para alcançar o nível subsequente definido

nos incisos do "caput" deste artigo.

§ 2º O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo servidor da Polícia Civil.

§ 3º O servidor da Polícia Civil que não for avaliado, por estar totalmente afastado

de suas atividades, por mais de cento e vinte dias, devido a problemas de saúde, terá

o resultado de sua AED ou ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar

essa situação.

§ 4º Se o afastamento previsto no § 3º for decorrente de acidente de serviço ou de

moléstia profissional, o servidor estável da Polícia Civil permanecerá com o resultado

da sua última AED ou ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§  5º  Ao  servidor  da  Polícia  Civil  submetido  a  readaptação de função,  a  outras

restrições decorrentes de  problemas  de saúde,  ou  que tenha sofrido  acidente  no
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exercício  de  suas  atividades,  serão  asseguradas,  pelo  Chefe  da  Polícia  Civil,

condições especiais para a realização da AED e da ADI, observadas suas limitações.

§ 6º O servidor da Polícia Civil afastado do exercício de suas funções por mais de

cento e vinte dias, contínuos ou não, durante o período considerado para a AED e

ADI, não será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, conforme a legislação civil;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV -  cumprimento de sentença penal  ou de prisão judicial,  sem o exercício das

funções; e

V - exercício temporário de cargo público de outra esfera de governo.

Art. 108. O ADE será incorporado aos proventos do servidor da Polícia Civil quando

de sua aposentadoria, em valor correspondente a um percentual de seu vencimento

básico, estabelecido conforme o número de avaliação de desempenho com resultado

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 66% (sessenta e

seis por cento);

III - para vinte e oito ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 62% (sessenta e

dois por cento);

IV - para vinte e sete ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 58% (cinquenta e

oito por cento);

V - para vinte e seis ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§ 1º O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do servidor da Polícia Civil

será calculado por meio da multiplicação do percentual definido nos incisos I a V do

"caput" pela centésima parte do resultado da média aritmética simples dos resultados

satisfatórios obtidos nas ADIs e AEDs durante a carreira.

§ 2º Para fins de incorporação aos proventos dos servidor da Polícia Civil que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do "caput", o
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valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do

ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

TÍTULO V

DO ESTATUTO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  109.  O  Estatuto  Disciplinar  da  PCMG  compreende  os  preceitos  éticos,  os

deveres,  as  proibições,  a  apuração  de  infrações  disciplinares,  o  processo

administrativo,  as  infrações  e  as  penalidades  disciplinares  aplicáveis  ao  servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão da PCMG.

CAPÍTULO II

DOS PRECEITOS ÉTICOS

Art. 110. O servidor da PCMG obedecerá aos seguintes preceitos éticos:

I - servir e proteger o cidadão e a sociedade como preceito fundamental;

II - preservar a ordem e contribuir com a diminuição da violência;

III - promover, respeitar e fazer respeitar os direitos e garantias fundamentais;

IV - desenvolver e pautar suas atividades e decisões com isenção;

V - ter comprometimento com o aprimoramento técnico-profissional;

VI - ter a verdade e a responsabilidade como fundamentos do exercício da atividade

policial civil; e

VII  -  observar  e  fazer  cumprir  a  competência  dos  órgãos  e  as  atribuições  dos

servidores e dirigentes da PCMG, estabelecidas na legislação.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste capítulo e no Estatuto Disciplinar

instituído  por  esta  lei  complementar,  o  Poder  Executivo,  mediante  proposição  do

Chefe da Polícia Civil, editará o Código de Ética e Conduta dos Servidores da Polícia

Civil.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES

Art. 111. São deveres dos servidores da PCMG:

I  -  exercer,  o  ocupante de cargo policial  civil,  o  poder  de polícia na defesa,  na

garantia e na promoção de direitos;
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II  -  desempenhar  suas  funções  com ética,  assiduidade,  pontualidade,  discrição,

moderação, honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições;

III - respeitar e cumprir a hierarquia funcional, bem como obedecer e fazer observar

os atos normativos e as ordens superiores que não sejam manifestamente ilegais;

IV - cumprir as funções, os preceitos, os princípios e as diretrizes da PCMG;

V - comparecer regularmente, durante o horário do expediente, com pontualidade, à

sede do órgão ou unidade em que atue, e exercer as atribuições de seu cargo;

VI  -  frequentar,  quando  matriculado,  a  cursos  oficiais  para  fins  de  habilitação

técnico-profissional, formação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos;

VII  -  ter  irrepreensível  conduta  profissional  e  pautar  a  conduta  funcional  pelo

prestígio do serviço policial civil e pela dignidade das funções policiais civis;

VIII  -  desempenhar  com  zelo,  presteza,  eficiência  e  produtividade,  dentro  dos

prazos,  os  serviços a seu cargo e os que,  por  determinação superior,  lhes sejam

atribuídos;

IX - comunicar expressamente ao superior imediato as irregularidades de que tiver

conhecimento e a prática de transgressão disciplinar;

X - tratar as pessoas com urbanidade, cordialidade e cortesia, sem preferência;

XI - prestar as informações solicitadas pelo cidadão, ressalvadas as protegidas por

sigilo,  e,  se  ocupante  de  cargo  de  função  policial  civil,  atender  prontamente  a

requerimento para expedição de certidões e demais documentos, visando à defesa

de direito;

XII - manter sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos e serviços em que

atuar,  especialmente,  quanto a despachos, decisões e medidas adotadas,  ou que

deles tiver conhecimento em decorrência do cargo ou função;

XIII  -  identificar-se  nos  atos  e  operações  oficiais  que  realizar,  quando  as

circunstâncias  o  exigirem,  com  a  indicação do  cargo,  da  classe,  da  função  e  da

unidade de exercício;

XIV - informar, ao superior hierárquico, endereço residencial e número de telefone

em que pode ser encontrado;

XV -  sugerir  ao superior  imediato providências  para a melhoria dos serviços no

âmbito de sua atuação;
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XVI - apresentar relatório  de atividade desenvolvida, por ato de oficio e quando

demandado pelo superior;

XVII  -  integrar  comissão  de  processo  administrativo-disciplinar,  sempre  que

designado;

XVIII  -  zelar  pela  guarda,  economia  e  conservação  de material,  equipamento  e

demais bens que receber em razão do exercício da função;

XIX  -  manter  atualizado  integralmente  seus  dados  cadastrais  no  sistema  de

pessoal;

XX -  apresentar-se adequadamente trajado em serviço, salvo quando impuser a

situação e em decorrência de operações policiais civis;

XXI - manter-se atualizado sobre as normas aplicáveis às atividades da PCMG,

bem como difundir as diretrizes superiores;

XXII - residir na circunscrição perante a qual exerça suas funções, salvo quando

designado para unidade sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em

municípios  definidos  em  decreto,  ou  quando  designado  para  exercer,

temporariamente, suas funções em unidade diversa da sua lotação;

XXIII  -  apresentar-se  à  unidade  setorial  de  pessoal  indicada,  dentro  do  prazo

estabelecido,  quando  do  término  da  disponibilidade  ou  da  licença  para  tratar  de

interesse  particular,  independente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os  casos

previstos em lei;

XXIV - entregar declaração de seus bens e valores à unidade competente, quando

do início e término do exercício em qualquer cargo ou função;

XXV - comparecer a reunião, quando convocado pelo superior hierárquico; e

XXVI - participar de comemorações cívicas e outras, quando convocado.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE

Art. 112. Pelo exercício irregular da função pública o servidor da PCMG responde

civil, penal e administrativamente.

Parágrafo único. O afastamento, a licença e a disponibilidade funcional não isentam

e nem impedem a responsabilização administrativa de competência da Corregedoria-

Geral de Polícia Civil.
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Art. 113. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que

importe em prejuízo para o Estado ou a terceiros.

Art.  114.  A legítima defesa,  o estado de necessidade,  o estrito  cumprimento  do

dever  legal  e  o  exercício  regular  do  direito,  quando  comprovados,  excluem  a

responsabilidade funcional.

Parágrafo  único.  As  excludentes  de  que  trata  o  "caput"  não  elidem  a

responsabilidade administrativa quando houver excesso na conduta funcional.

CAPÍTULO V

DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Seção I

Das Espécies de Transgressões

Art. 115. Considera-se transgressão disciplinar toda ação ou omissão que, pela sua

natureza, seja contrária às disposições legais e aos deveres funcionais.

Art. 116. As transgressões disciplinares são:

I  -  transgressões  disciplinares  penais  quando  possuem  definição  idêntica  ou

correspondente à da lei para o ilícito penal ou que a ela possam se adequar; ou

II  -  transgressões  disciplinares  puras  quando  resultam  de  desvio  de  conduta,

exclusivamente administrativo, sem adequação à definição contida na lei para o ilícito

penal.

Seção II

Da Classificação das Transgressões Disciplinares

Art.  117.  As  transgressões  disciplinares  são  classificadas  em  leves,  médias  ou

graves.

Art. 118. São transgressões disciplinares de natureza leve:

I - retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou

objeto  da  repartição  policial,  salvo  para  atividades  que  motivadamente  assim  o

exigirem;

II - revelar fato, senha ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em

razão de suas funções;

III  -  deixar de comparecer ou atrasar-se, injustificadamente, para o serviço, sem

permissão superior imediato;
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IV  -  ausentar-se  do  serviço  durante  o  expediente,  sem autorização do superior

imediato;

V -  proceder  de  forma desidiosa no trabalho e executar  de forma insatisfatória,

intencionalmente ou por falta de atenção, qualquer instrução ou serviço de que for

incumbido;

VI - recusar-se, injustificadamente, a ser submetido à inspeção médica determinada

por autoridade competente, nos casos previstos em lei.

VII - recusar fé a documentos públicos;

VIII  -  requisitar  ou  utilizar,  indevidamente,  bens  ou  serviços,  públicos  ou

particulares;

IX  -  promover  ou  praticar,  de  qualquer  forma,  mercancia  ou  outros  negócios

econômicos no ambiente de trabalho;

X  -  deixar  de  prestar  informação  em  procedimento  administrativo,  quando

regularmente intimado, ou de atender à convocação da autoridade correcional ou de

seus representantes, salvo por motivo justificado;

XI - atuar como procurador ou intermediário, junto às instituições públicas, salvo

quando  se  tratar  de  remuneração,  benefícios  previdenciários  ou  assistenciais  de

parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro;

XII - desrespeitar, ofender ou faltar com urbanidade, isenção, cordialidade, cortesia

e tratamento igualitário em relação a qualquer pessoa que compareça na unidade

policial civil para atendimento a respeito de serviços públicos;

XIII - deixar de comunicar ao superior imediato, ou a outro, na ausência daquele,

qualquer informação que tiver sobre fato que possa causar comoção ou repercussão

negativa para a PCMG, logo que tiver conhecimento;

XIV - deixar de levar ao conhecimento da autoridade policial competente, pelo meio

hierárquico adequado, representação, petição ou qualquer outra notícia que houver

recebido, se não for de sua competência a adoção das medidas decorrentes;

XV - permutar serviço ou turno de trabalho sem autorização do superior imediato;

XVI - dificultar ao servidor de hierarquia inferior a apresentação ou o recebimento

de representação, petição ou notícia, que pretenda oficializar;

XVII - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões ou termos injuriosos,



168
____________________________________________________________________________

exceto quando tratar-se de narração de eventos de que tomou conhecimento e seja

necessária à instrução da apuração de infração penal ou administrativa;

XVIII - deixar de se apresentar, sem motivo justificado, à unidade para a qual foi

designado ou removido, nos prazos regulamentares;

XIX -  não se apresentar  para o trabalho,  sem justo motivo,  ao final  da licença,

afastamento,  disponibilidade,  férias  ou  dispensa  do  serviço,  ou  ainda,  depois  de

tomar conhecimento que qualquer delas terminou ou foi cassada;

XX -  deixar  de  pagar  dívidas legítimas ou assumir  compromissos superiores  às

suas  possibilidades  financeiras,  utilizando-se  indevidamente  da  sua  condição  de

servidor, comprometendo a PCMG;

XXI - discutir ou provocar discussões por meio da imprensa a respeito de assuntos

policiais, sem estar devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos;

XXII  -  apresentar-se  ao  trabalho  com  sinais  de  embriaguez,  ingerir  bebidas

alcoólicas  quando em serviço  ou  fazer  uso de substância  ilícita  capaz de  causar

dependência física ou psíquica;

XXIII  -  deixar  de  atender,  imediatamente,  à  convocação de delegado de polícia

competente  ou  superior  imediato,  bem  assim  de  prestar-lhe  as  informações

solicitadas;

XXIV - portar-se de modo inconveniente ou sem postura respeitável, em qualquer

local, quando conhecida a sua condição de policial civil;

XXV - deixar de comunicar, ao superior hierárquico, número de telefone e endereço

residencial em que pode ser encontrado.

Art. 119. São transgressões disciplinares de natureza média:

I  -  referir-se  de  modo  depreciativo,  em  informação,  parecer  ou  despacho,  às

autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado,

criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço;

II - adotar postura incompatível com a dignidade do cargo ou com o prestígio das

funções de competência da PCMG;

III - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da

dignidade da função;

IV - cobrar fiança em desacordo com o estabelecido na legislação;
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V - dificultar, retardar ou, de qualquer modo, frustrar, influenciar ou concorrer para

que não seja  cumprida  ordem legal  da  autoridade competente  e  opor  resistência

injustificada à tramitação de documento, processo ou execução de serviço;

VI - modificar sistema de informação ou programa de informática, sem autorização

ou solicitação de autoridade competente;

VII - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação ou divulgação, sem a devida

autorização  da  autoridade  competente,  pela  mídia  ou  qualquer  outro  meio  de

comunicação, de documentos oficiais, ainda que não classificados com grau de sigilo,

ou  de fatos ocorridos na unidade policial  que possam desprestigiar  a imagem da

PCMG;

VIII  -  deixar  de  cumprir  ordem, escrita  ou  verbal,  de  superior  hierárquico,  salvo

quando contrária a disposição legal;

IX - faltar com a verdade no exercício da função policial civil;

X - utilizar-se, para qualquer fim, do anonimato vedado constitucionalmente;

XI -  concorrer para a discórdia ou a desarmonia entre policiais,  mesmo que de

outras instituições, ou provocar inimizade entre eles;

XII  -  manter  relações  de  amizade  ou  exibir-se  em  público,  habitualmente,  com

pessoas que,  notoriamente,  sejam autores de  ilícitos  penais,  exceto em razão de

serviço;

XIII  -  delegar  a  particular  o  exercício  de  funções  da  PCMG,  sem  expressa

permissão legal;

XIV  -  não  adotar  providências  em  relação  a  qualquer  fato  que  seja  de  sua

responsabilidade  intervir,  por  lei  ou  regulamento,  salvo  o  caso  de  suspeição,

previamente comprovado e justificado;

XV - coagir ou aliciar servidor à prática de atos contrários aos preceitos éticos e aos

deveres do cargo e a filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido

político;

XVI - permitir ou determinar que o servidor sob sua subordinação modifique o local

de  prestação  de  suas  atividades,  sem  as  formalidades  legais  ou  sem  decisão

expressa da autoridade competente;

XVII - abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;
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XVIII - simular doença para esquivar-se do cumprimento do serviço policial;

XIX - utilizar qualidade ou posição hierárquica diversas daquela que efetivamente

lhe corresponde;

XX -  permitir  que presos, ainda que sob custódia provisória, conservem em seu

poder instrumentos ou objetos que possam causar danos às dependências em que

estejam recolhidos, ferir-se ou produzir lesões em terceiros;

XXI - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de preso sob sua

custódia, ainda que provisória;

XXII  -  dirigir-se ou referir-se  a  superior  hierárquico,  subordinado ou autoridades

públicas de modo desrespeitoso;

XXIII - negligenciar no cumprimento das obrigações funcionais inerentes a qualquer

procedimento investigatório, de maneira injustificada;

XXIV - prevalecer-se, abusivamente, da condição de policial ou servidor da PCMG;

XXV - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou valores que recebeu em

decorrência de serviço ou em razão dele, possibilitando que se danifiquem, extraviem

ou sejam subtraídos por outrem;

XXVI - indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que figure em

inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou qualquer outro procedimento de sua

competência;

XXVII - praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas físicas ou verbais,

contra servidores ou terceiros, salvo em legítima defesa;

XXVIII - atentar contra a moral e os bons costumes, no exercício de suas funções,

com palavras, por meio escrito ou verbal, gestos ou ações;

XXIX - publicar, ou contribuir para que sejam publicados, fatos ou documentos que

atentem contra a disciplina ou que possam concorrer para o desprestígio da PCMG

ou  de  qualquer  outro  órgão  público,  bem  como  externar,  publicamente,  sem  a

necessária permissão, opiniões sobre assunto que os envolvam;

XXX - tornar público, por qualquer meio, dependência de unidade policial, com a

finalidade de vulnerabilizar a sua segurança ou de desprestigiar a imagem da PCMG;

XXXI -  ordenar  ou executar  medida  privativa  de  liberdade sem as formalidades

previstas em lei;
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XXXII - recusar-se a exercer a função do cargo a que se encontra investido para

evitar risco pessoal;

XXXIII - elaborar, em caráter particular, parecer, laudo ou trabalho técnico-científico

destinado a fazer prova em procedimento policial, processo penal ou administrativo,

ainda que sem remuneração;

XXXIV  -  disparar  arma  de  fogo  ou  arma  não  letal,  por  descuido  ou  sem

necessidade, em serviço ou fora dele, de forma a gerar perigo;

XXXV - apresentar-se para o serviço, reiterada e injustificadamente, com trajes ou

calçados  inadequados,  em  desobediência  ao  padrão  indumentário  oficialmente

instituído;

XXXVI - participar de gerência ou administração de empresa comercial, ou exercer

comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comandatário, na forma da

lei;

XXXVII  -  participar  de  diretoria,  gerência,  administração,  conselho  técnico  ou

administrativo, de empresa ou sociedade privada:

a) prestadora de serviço público;

b)  fornecedora  de  equipamento  ou  material  de  qualquer  natureza  ou espécie  a

qualquer órgão ou entidade estadual; e

c) de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade,

para órgãos e entidades públicas.

XXXVIII - constranger, em serviço, servidor ou não, quanto à sua orientação sexual

ou  praticar  qualquer  ato  de  discriminação,  tais  como de gênero,  raça,  crença ou

religião.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso XXXVII do "caput" deste artigo não

se aplica nos seguintes casos:

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades

em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou

em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e

II - gozo de afastamento para o tratamento de interesses particulares.

Art. 120. São transgressões disciplinares de natureza grave:

I  -  exercer  outro  cargo,  emprego  ou  função  pública,  salvo  se  de  magistério,
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observado o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República;

II - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o afastamento para o

exercício de cargo eletivo ou para ele concorrer;

III  -  exigir,  solicitar  ou  receber,  direta  ou  indiretamente,  em  razão  do  cargo  ou

função,  propinas,  comissões,  presentes  ou  outra  vantagem  indevida  de  qualquer

espécie, em benefício próprio ou de terceiro, ou aceitar promessa de recompensa;

IV - praticar a usura sob qualquer de suas formas;

V - conceder ou receber, dolosa e indevidamente, diárias integrais ou parciais;

VI - utilizar pessoal, empregar material ou quaisquer bens do Estado em proveito

particular;

VII - omitir-se na apuração de transgressão disciplinar ou, não sendo competente

para a investigação, deixar de comunicá-la à autoridade competente, no menor prazo

possível;

VIII  -  dar  causa a  investigação e a  procedimento  administrativo  contra  servidor,

imputando-lhe infração penal ou transgressão disciplinar de que o sabe inocente;

IX  -  fazer  uso ou ceder  a terceiros,  indevidamente,  documento  funcional,  arma,

ainda que particular, algema ou bens do Estado;

X - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de

interesse ou os tenham na repartição do servidor,  ou que estejam sujeitos  à sua

fiscalização;

XI  -  lançar,  alterar  ou  excluir,  em  livros,  em  documentos  ou  em  sistemas

informatizados oficiais, intencionalmente, dados errôneos, incompletos, indevidos ou

que possam induzir a erro;

XII  -  fazer,  diretamente  ou  por  intermédio  de  outrem,  transações  pecuniárias

envolvendo  assuntos  de  serviço,  bens  do  Estado  ou  artigos  de  uso  restrito  ou

proibido;

XIII - praticar qualquer ato de advocacia administrativa;

XIV - aplicar, indevidamente, dinheiro público ou particular de que tiver a posse em

razão de suas funções;

XV  -  abandonar  o  cargo  em  decorrência  da  ausência  ao  serviço,  sem  causa

justificada, intencionalmente, por mais de trinta dias consecutivos;
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XVI - ausentar-se do serviço, sem causa justificada, por mais de sessenta dias, não

consecutivos, no período de doze meses;

XVII  -  exercer  qualquer  atividade  remunerada  quando  o  servidor  encontrar-se

licenciado para tratamento de saúde, salvo quando compatível com a exercida em

hipótese de acúmulo lícito de funções;

XVIII - praticar infração penal contra a fé pública e a administração pública;

XIX - lesar dolosamente o patrimônio do Estado;

XX - exigir ou receber propina, comissão, presente ou vantagem e proveito pessoal

de qualquer espécie, direta ou indiretamente, e sob qualquer pretexto, em razão das

funções do cargo que exerce, salvo em hipótese prevista expressamente em lei;

XXI - praticar qualquer fato típico penal que, pela sua natureza e configuração, seja

incompatível com o exercício da função policial;

XXII - praticar a agiotagem; e

XXIII  -  apresentar,  com  dolo,  declaração  falsa  para  a  obtenção  de  qualquer

benefício, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Seção III

Da Competência para Aplicação de Penalidades

Art.  121. São competentes para a aplicação das penalidades previstas nesta lei

complementar:

I - o Governador do Estado, em qualquer caso;

II - o Chefe da Polícia Civil, até a de suspensão por noventa dias;

III - a Câmara Disciplinar do Conselho Superior da PCMG, até a de suspensão por

setenta e cinco dias;

IV -  os  Delegados-Gerais  de Polícia do Conselho  Superior  da  PCMG, até a de

suspensão por sessenta dias;

V  -  o  Delegado-Geral  de  Polícia  designado  adjunto  de  integrante  do  Conselho

Superior  da  Polícia  Civil,  bem  como  Corregedores  Auxiliares,  Diretores  de

Departamento  de  Polícia  Civil,  Diretores  de  Institutos  e  Delegados  Regionais  de

Polícia Civil, até a de suspensão por trinta dias; e

VI - os demais delegados de polícia, de qualquer nível, até a de suspensão por dez

dias.
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Art.  122.  A aplicação  da  sanção  cabível  será  feita  pela  última  autoridade  que

determinou  a  instauração  do  processo  ou  sindicância,  nos  limites  da  sua

competência,  ainda  que  o  transgressor  não  mais  esteja  sob  sua  subordinação

hierárquica direta.

Seção IV

Das Penalidades Disciplinares

Art. 123. São penalidades disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - multa;

IV - demissão;

V - cassação de aposentadoria.

Art. 124. A pena de repreensão será aplicada no caso de transgressão de natureza

leve, salvo quando houver reincidência ou qualquer das agravantes previstas no § 2º

do art. 135.

Art.  125.  A pena  de  suspensão  não  excederá  a  noventa  dias  e  observará  os

seguintes parâmetros:

I - até 5 (cinco) dias de suspensão, nos caso de transgressão de natureza leve,

observado o disposto no art. 124.

II - de 06 (seis) dias à 30 (trinta) dias, nos casos de transgressão de natureza média

e de reincidência de transgressão de natureza leve;

III - de 30 (trinta) dias até 90 (noventa) dias, nos casos de transgressão de natureza

grave,  ressalvado  o  disposto  no  art.  127,  e  de  reincidência  de  transgressão  de

natureza média.

§ 1º O servidor da PCMG que for suspenso perderá todas as vantagens e direitos

decorrentes do exercício do cargo, enquanto perdurar o período de suspensão, e,

durante  o  prazo  de  reabilitação,  não  poderá  ser  promovido,  qualquer  que seja  o

critério.

§ 2º A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na

base de cinquenta por cento por dia de remuneração, hipótese em que o servidor

ficará obrigado a permanecer em serviço e a executar suas funções.



175
____________________________________________________________________________

Art. 126. A pena de multa não poderá ultrapassar a cinquenta por cento do valor de

um dia de remuneração e nem será aplicada isoladamente.

Art. 127. Será imposta a pena de demissão quando ocorrer:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII  -  ofensa  física,  em  serviço,  com  graves  consequências,  a  servidor  ou  a

particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de recurso público;

IX - revelação de segredo do qual teve conhecimento em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público;

XI - corrupção; e

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

Art. 128. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou

funções públicas, a autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua

chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados

da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a

sua apuração e regularização imediata,  cujo processo administrativo disciplinar  se

desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta

por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da

transgressão objeto da apuração;

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;

III - julgamento.

§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do

servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas

em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas

de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
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§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu,

termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o § 1º, bem

como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua

chefia  imediata,  para,  no  prazo  de  cinco  dias,  apresentar  defesa  escrita,

assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

§  3º  Apresentada a  defesa,  a  comissão elaborará relatório  conclusivo  quanto  à

inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos

autos,  opinará  sobre  a  licitude  da  acumulação  em  exame,  indicará  o  respectivo

dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade

julgadora proferirá a sua decisão.

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua

boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração

do outro cargo.

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de

demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação

aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese

em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao

rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que

constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as

circunstâncias o exigirem.

Art. 129. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver

praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Art.  130.  Configura  abandono  de  cargo  a  ausência  intencional  do  servidor  ao

serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Art.  131.  Entende-se  por  inassiduidade  habitual  a  falta  ao  serviço,  sem  causa

justificada,  por  sessenta  dias,  descontinuadamente,  durante  o  período  de  doze

meses.

Art. 132. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também

será  adotado o  procedimento  sumário  a  que se refere  o  art.  128,  observando-se
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especialmente que:

I - a indicação da materialidade dar-se-á:

a)  na  hipótese  de  abandono  de  cargo,  pela  indicação  precisa  do  período  de

ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço

sem  causa  justificada,  por  período  igual  ou  superior  a  sessenta  dias

descontinuadamente, durante o período de doze meses;

II  -  após  a  apresentação  da  defesa  a  comissão  elaborará  relatório  conclusivo

quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,  em que resumirá as peças

principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de

abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta

dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.

Seção V

Das Causas e Circunstâncias que Influenciam no Julgamento e na Aplicação da

Penalidade

Art. 133. A tipificação da transgressão será realizada por aquele que for competente

para o julgamento, levando-se em conta o fato, suas circunstâncias e consequências.

Art.  134. Influenciam no julgamento das transgressões disciplinares as seguintes

causas de justificação:

I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;

II - ter sido cometida a transgressão:

a) na prática de ação meritória;

b) em estado de necessidade;

c) em legítima defesa;

d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal;

e) no estrito cumprimento do dever legal;

f) sob coação irresistível.

Parágrafo único. Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de

justificação.

Art.  135. Na aplicação da pena de suspensão serão considerados a natureza, a

gravidade,  os  motivos  determinantes  e  a  repercussão  da  infração,  os  danos
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causados, a personalidade e os antecedentes do agente, o dolo ou o grau de culpa,

bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1º São circunstâncias atenuantes:

I - ter prestado serviços relevantes;

II - ter o agente confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quando

esta for ignorada ou imputada a outrem;

III - ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão, antes

da sanção, reparando os danos;

IV - ter sido cometida a transgressão:

a) para evitar consequências mais danosas que a própria transgressão disciplinar;

b) em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa

de justificação;

c) por falta de experiência no serviço;

d) por motivo de relevante valor social ou moral.

§ 2º São circunstâncias agravantes:

I - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

II - reincidência de transgressões;

III - concurso de duas ou mais pessoas;

IV - cometimento da transgressão:

a) durante a execução do serviço;

b) com abuso de autoridade hierárquica ou funcional;

c) em público;

d) com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante concurso de

pessoas;

e) com abuso de confiança inerente ao cargo ou função;

f) por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros;

g) para acobertar erro próprio ou de outrem;

h) com o fim de obstruir ou dificultar apuração administrativa, policial ou judicial, ou

o esclarecimento da verdade.

§ 4º  Considera-se reincidente o servidor  que,  no período compreendido entre o

trânsito  em  julgado  da  decisão  punitiva  e  a  sua  reabilitação,  cometer  nova
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transgressão disciplinar.

Art.  136.  O  acusado  que,  de  forma  espontânea  e  oportuna,  até  o  julgamento,

colaborar  com  as  investigações,  de  forma  a  propiciar  a  apuração  do  fato,  das

circunstâncias e da autoria da transgressão, ainda que não confesse a sua eventual

participação,  no  caso  de  condenação,  terá  a  pena  desclassificada,  reduzida  ou

convertida.

§ 1º No caso de condenação à penalidade de repreensão, poderá ser concedido o

perdão  administrativo  e  a  consequente  extinção da punibilidade  ao acusado que,

sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o

processo ou sindicância.

§  2º  A  concessão  do  perdão  administrativo  e  a  desclassificação,  redução  ou

conversão  da  penalidade  levará  em  conta  a  personalidade  do  beneficiado  e  a

natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social da transgressão disciplinar.

Seção VI

Da Extinção da Punibilidade

Art. 137. Extingue-se a punibilidade disciplinar:

I - pela morte do transgressor;

II - pela prescrição;

III - pela aposentadoria compulsória ou voluntária, no caso de pena de suspensão.

IV - em razão de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria; e

V - em razão da insanidade mental do transgressor, devidamente comprovada por

perito oficial.

Art.  138.  O  prazo inicial  para  a  prescrição  da  pretensão punitiva  em relação  à

transgressão disciplinar pura terá início no dia em que esta chegar ao conhecimento

de quem dela deva conhecer ou que, não possuindo competência, possa comunicá-la

à autoridade competente.

Parágrafo único. A contagem do prazo prescricional para a hipótese de abandono

de função inicia-se a partir da comunicação do fato à Corregedoria-Geral da PCMG.

Art. 139. Os prazos prescricionais são os seguintes:

I - cinco anos para os casos punidos com demissão ou cassação de aposentadoria;

II - quatro anos para a hipótese de abandono de função; e
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III - três anos para as transgressões punidas com suspensão e repreensão.

Parágrafo único. A pena de suspensão que for convertida em multa terá o mesmo

prazo prescricional previsto no inciso III deste artigo.

Art. 140. A prescrição será interrompida nas seguintes hipóteses:

I - pela instauração da sindicância ou processo administrativo disciplinar;

II - pela interposição de recurso; e

III - pela instauração de incidente de insanidade mental.

§ 1º Interrompida a prescrição o prazo inicia novamente seu transcurso, devendo

computar-se, inclusive, o dia da interrupção.

§ 2º Nos casos dos incisos II e III deste artigo, a interrupção da prescrição somente

atingirá ao servidor que lhe deu causa.

Art.  141.  A prescrição para  as  infrações  disciplinares  que  caracterizam  infração

penal será regulada de acordo com as disposições da lei penal.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Seção I

Da Sindicância

Art. 142. A sindicância é o procedimento destinado a apurar o fato, circunstâncias e

autoria de eventual  transgressão disciplinar  atribuída a servidor,  esteja ou não no

exercício das funções na PCMG, assegurada a ampla defesa.

§ 1º A sindicância é presidida por delegado de polícia de classe igual ou superior à

do investigado, independente de cargo comissionado ou tempo de serviço que este

possua, ou pelo titular da unidade em que esteja lotado o servidor.

§  2º  A sindicância  será  instaurada,  de  oficio  ou  por  determinação  de  superior

hierárquico, pelo delegado de polícia ou pelo titular da unidade em que esteja lotado o

servidor ou que tenha tomado conhecimento de irregularidade ocorrida no seu âmbito

de atuação.

Art. 143. A sindicância tem início por portaria que deve conter um relato sucinto dos

fatos  e,  se  possível,  a  data,  o  local  e  as  suas  circunstâncias,  bem  como  as

providências destinadas à coleta de indícios da prática de transgressão disciplinar e

sua autoria.
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Art. 144. Em qualquer fase da sindicância, constatada a existência de indício de

falta funcional e de sua autoria,  sujeita a penalidade superior  a 30 (trinta) dias de

suspensão, o presidente dos autos encerrará este procedimento e o encaminhará ao

Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  para  a  instauração  de  processo  administrativo

disciplinar, observado o disposto no art. 145.

Art. 145. Concluindo o presidente dos autos pelo arquivamento da sindicância, ou

pela instauração de processo administrativo, deverá elaborar minucioso relatório e o

encaminhar à autoridade competente.

Art. 146. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até 30 (trinta) dias;

III - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta)

dias, podendo ser prorrogado, a critério da autoridade superior.

Art. 147. Sempre que a transgressão praticada pelo servidor ensejar a imposição de

penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão ou cassação de

aposentadoria, será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar.

Seção II

Do Processo Administrativo Disciplinar

Subseção I

Das Disposições Gerais

Art.  148.  O  processo  administrativo  disciplinar  destina-se  à  apuração  de

transgressão disciplinar atribuída a servidor da PCMG e, se for o caso, à aplicação da

respectiva penalidade.

Art. 149. O processo administrativo disciplinar terá como subsídio a sindicância ou

cópia autêntica do procedimento ou processo de natureza criminal.

Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar poderá ser instaurado sem a

prévia  realização  de  sindicância  quando  houver  elementos  suficientes  para  se

concluir pela existência da transgressão disciplinar ou de sua autoria.

Art.  150.  O  processo  administrativo  disciplinar  será  conduzido  por  Comissão
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Processante.

Art.  151.  O  processo  administrativo  disciplinar  será  conduzido  por  Comissão

Processante composta de três servidores estáveis de carreira de função policial civil,

designados  mediante  portaria  do  Corregedor-Geral  da  PCMG,  cuja  presidência

competirá a delegado de polícia.

§  1º  A Comissão  terá  como secretário  servidor  designado pelo  seu presidente,

podendo a indicação recair em um de seus membros.

§  2º  Não poderá  compor  Comissão  Processante  o  cônjuge,  o  companheiro  ou

qualquer parente do transgressor, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,

até o terceiro grau.

§ 3º A critério do Corregedor-Geral da PCMG poderão ser designadas Comissões

Processantes,  quantas forem necessárias  à  consecução da função correcional  de

competência da PCMG.

Art.  152.  O  processo  administrativo  disciplinar  será  presidido  por  delegado  de

polícia  de  classe  igual  ou  superior  à  do  investigado,  independente  do  cargo

comissionado ou tempo de serviço que este possua.

§  1º  Tratando-se  de  transgressão  disciplinar  atribuída  a  delegado  de  polícia,

independente  do  cargo  comissionado  que  ocupe,  a  Comissão  Processante  será

composta por três delegados de polícia de igual nível ou superior.

§  2º  Caso a  transgressão não seja  atribuída  a  delegado de polícia,  os  demais

membros da Comissão Processante poderão ser servidores de outras carreiras de

função policial civil, respeitado os respectivos níveis hierárquicos.

Art.  153.  A  Comissão  Processante  será  designada  pelo  Corregedor-Geral  da

PCMG, mediante portaria, que deverá ser publicada pela órgão oficial do Estado e

juntada aos autos imediatamente após a instauração do processo.

Art. 154. Designada a Comissão Processante, o processo administrativo disciplinar

terá inicio dentro do prazo improrrogável  de oito  dias, contados da publicação da

portaria de designação dos membros.

Art.  155.  Ao  processo  administrativo  disciplinar  aplicam-se,  subsidiariamente,  a

legislação que rege a Administração Pública Estadual, o Código de Processo Penal e

o Código de Processo Civil.
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Subseção II

Da Instauração

Art.  156.  O  processo administrativo  disciplinar  terá  início  mediante  portaria  que

conterá a exposição do fato a ser apurado, de forma resumida e objetiva, com todas

as suas circunstâncias, bem como a classificação da transgressão.

Art.  157.  É admissível  o  aditamento  da  portaria  em  qualquer  fase  do  processo

administrativo disciplinar para a inclusão de acusados ou a imputação de fatos novos,

conexos com aquele em apuração.

Parágrafo único. O aditamento será requerido ao Corregedor-Geral da PCMG e,

uma vez recepcionado, será publicado no órgão oficial do Estado

Art.  158.  O  processo  administrativo  disciplinar  somente  poderá  destinar-se  à

investigação de mais de um fato que implique em transgressão disciplinar quando

houver conexão ou continência entre eles.

Art. 159. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente

dia e hora para audiência inicial, determinando a citação do acusado e a notificação

do denunciante, se houver.

Subseção III

Da Citação

Art. 160. O presidente da Comissão Processante ordenará a citação do acusado

para que possa responder sobre a transgressão que tenha cometido, até julgamento

final, cujo mandado deverá conter:

I - a cópia da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, na qual

deverá ser apontada a transgressão eventualmente cometida;

II  -  o  esclarecimento  de  que  o  acusado  poderá  acompanhar  o  processo,

pessoalmente  ou  por  procurador  formalmente  constituído,  arrolar  testemunhas  e

solicitar  a  sua  reinquirição,  produzir  provas,  durante  toda a  instrução,  bem como

formular  quesitos  quando  se  tratar  de  prova  pericial  e  expedição  de  cartas

precatórias;

III - o local e o horário de funcionamento da Comissão Processante;

IV - a advertência de que o acusado deverá comunicar à Comissão Processante o

lugar onde poderá ser encontrado, inclusive no caso de mudança de endereço.



184
____________________________________________________________________________

Art. 161. Recusando-se o acusado em apor o ciente na cópia da citação, a situação

deverá ser consignada em termo no próprio mandado, com a especificação do local,

do  dia e do horário,  colhendo-se a assinatura de duas testemunhas,  estranhas à

Comissão Processante, dando-se por citado o servidor.

§ 1º Quando, por duas vezes, o acusado for procurado em seu domicílio ou local de

trabalho, sem ser encontrado, deverá, havendo suspeita de ocultação, ser intimada

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho ou a chefia responsável

pela unidade de sua lotação, de que voltará no dia imediato a fim de efetuar a citação,

na hora que designar.

§ 2º Se for desconhecido o paradeiro do transgressor ou este se ocultar para evitar

a citação, será esta efetuada com o prazo de dez dias por meio de edital publicado

por cinco vezes no órgão oficial  do Estado, findo o qual o processo prosseguirá à

revelia do transgressor.

§  3º  Será  considerado  revel  o  acusado  que,  citado  ou  notificado  para  os  atos

processuais, deixar de a eles comparecer ou de neles se fazer representar.

Art. 162. O edital de citação deverá conter:

I  -  a  identificação dos integrantes  da  Comissão Processante,  o  local  onde está

instalada e o horário de funcionamento;

II - a descrição sucinta dos fatos em apuração e indicação da capitulação legal;

III  -  o  esclarecimento  de  que  o  acusado  poderá  acompanhar  o  processo,

pessoalmente  ou  por  procurador  formalmente  constituído,  arrolar  testemunhas  e

solicitar  a  sua  reinquirição,  produzir  provas,  durante  toda a  instrução,  bem como

formular  quesitos  quando  se  tratar  de  prova  pericial  e  expedição  de  cartas

precatórias.

§ 1º O acusado será considerado citado na data da última publicação do edital de

citação.

§ 2º É vedada a nomeação de servidor lotado na Corregedoria-Geral da PCMG

para atuar como defensor.

Subseção IV

Da Instrução

Art. 163. A Comissão Processante realizará as diligências que forem necessárias
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para instruir o processo administrativo disciplinar, utilizando-se de todos os meios de

prova admitidos em direito.

§ 1º Na hipótese de depoimentos, declarações e interrogatórios divergentes, poderá

ser procedida a acareação.

§  2º  As  informações  protegidas  por  sigilo  deverão  ser  autuadas  em  apartado,

separadamente para cada um dos investigados, e apensadas aos autos do processo

quando da sua conclusão.

Art. 164. Havendo questões relevantes, estas serão registradas em ata que deverá

detalhar as deliberações adotadas.

Art. 165. O acusado poderá requerer a realização de diligências e a produção de

provas no interesse da defesa, facultado arrolar até cinco testemunhas, a partir de

sua citação.

§  1º  Poderá  ser  negado,  motivadamente,  o  atendimento  a  requerimentos

considerados impertinentes,  meramente  protelatórios  ou  que não tenham nenhum

interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato não

depender de conhecimento técnico especial.

Art. 166. O presidente do processo administrativo disciplinar designará local, dia e

hora para a oitiva das testemunhas, devendo o acusado ser notificado a apresentar,

caso queira, o rol daqueles que pretenda a inquirição, até o máximo de cinco, no

prazo de cinco dias.

Parágrafo único. A Comissão Processante poderá arrolar até cinco testemunhas em

relação a cada acusado.

Art. 167. Será procedida a tomada de depoimentos das testemunhas arroladas pela

Comissão Processante e, a seguir, daquelas indicadas pelo acusado.

Parágrafo único. O acusado e seu defensor serão notificados, pessoalmente, com

antecedência mínima de três  dias  úteis  da data  designada para  os  depoimentos,

juntando-se aos autos o recibo na contrafé.

Art.  168.  As  testemunhas  prestarão  depoimentos  oralmente,  devendo,  antes  de

iniciar  a oitiva,  serem advertidas  a  respeito da  pena cominada ao crime de falso

testemunho.
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§ 1º Na redação do termo de oitiva, o presidente dos autos mandará transcrever,

tanto quanto possível, às expressões utilizadas pelos depoentes.

§ 2º Não é permitido à testemunha apresentar o depoimento por escrito.

§ 3º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

Art.  169.  Na inquirição  de testemunhas observar-se-á,  no que for  compatível,  o

disposto no Código de Processo Penal.

§  1º  Se  o  presidente  da  Comissão  Processante  entender  que  a  presença  do

acusado  poderá,  por  si  só,  ou  por  suas  atitudes,  constranger  a  testemunha  ou

perturbar  a oitiva,  fará  retirá-lo  da sala de  audiência,  registrando a ocorrência  no

respectivo termo, prosseguindo na inquirição com a presença de defensor.

§  2º  O  presidente  da  Comissão  Processante  não  admitirá  as  perguntas  que

puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou que importarem na

repetição de outra já respondida, registrando no termo o incidente.

Art. 170. A testemunha que se encontrar em localidade diversa daquela onde está

instalada a Comissão Processante, poderá ser ouvida por meio de carta precatória,

devendo o acusado e o seu defensor ser intimados previamente da sua expedição.

§  1º  Na  notificação  do  acusado  deverá  ser  consignado  que  se  não  puder

comparecer pessoalmente à oitiva da testemunha deprecada poderá apresentar, no

prazo de três dias úteis, a partir do seu ciente, os quesitos que entender necessários

à defesa para a instrução da carta precatória.

§ 2º  A não apresentação dos quesitos  no  prazo fixado no § 1º  não impedirá o

acusado  de  encaminhá-los  diretamente  à  autoridade  deprecada,  até  a  data  de

realização da audiência.

Art. 171. Concluída a inquirição de testemunhas e não havendo outras provas a

serem produzidas, a Comissão Processante promoverá o interrogatório do acusado.

Art.  172.  Produzidas  as  provas  reputadas  necessárias  à  instrução  do  feito,  o

acusado será notificado,  com antecedência mínima de três dias  úteis,  para o seu

interrogatório, com observância, no que forem aplicáveis, das disposições do Código

de Processo Penal.

§ 1º Não se procederá ao interrogatório por carta precatória ou rogatória ou sem a

presença da Comissão Processante.
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§  2º  No  mandado  de  notificação  para  o  interrogatório  deverá  ser  consignado,

expressamente,  que  o  acusado  poderá  requerer  a  produção  de  provas  do  seu

interesse, devendo especificá-la, com a advertência de que o ato será realizado na

data designada caso não sejam requeridas novas diligências no prazo de três dias

úteis.

Art. 173. Havendo mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente

e, se divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias relevantes,

poderá ser promovida a acareação entre eles.

Parágrafo único. O defensor de um acusado poderá assistir  ao interrogatório de

outro, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e nas respostas.

Art. 174. Após proceder ao interrogatório, o presidente dos autos deverá indagar ao

acusado  se  restou  algum  fato  para  ser  esclarecido,  formulando  as  perguntas

correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Art.  175.  O Conselho  Superior  da  PCMG, por  instrução a ser  editada pelo  seu

presidente, estabelecerá as regras aplicáveis ao interrogatório do acusado preso, por

sistema de videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons

e imagens em tempo real, observada a legislação.

Subseção V

Do Incidente de Insanidade Mental

Art.  176.  Quando  houver  dúvida  sobre  a  integridade  mental  do  acusado,  o

presidente dos autos ordenará, de ofício ou a requerimento do defensor, do curador,

do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a

exame, por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Art. 177. O presidente dos autos nomeará curador ao acusado, quando determinar

o exame, ficando suspenso o processo, salvo quanto às diligências que possam ser

prejudicadas pelo adiamento.

Art. 178. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e

apensado ao processo administrativo disciplinar, após a expedição do laudo pericial.

Art.  179. O presidente do processo administrativo disciplinar solicitará à unidade

médica competente a designação de junta médica para que, no prazo de até trinta

dias,  seja  realizado  o  exame  do  acusado,  salvo  se  os  peritos  demonstrarem  a
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necessidade de maior prazo.

§ 1º A Comissão Processante solicitará respostas aos quesitos oficiais e a outros

considerados necessários.

§ 2º Será concedido o prazo de dez dias para que a defesa apresente os quesitos

de  seu  interesse  e  indique,  caso  queira,  assistente  técnico  para  acompanhar  o

exame.

§  3º  Os  quesitos  formulados,  acompanhados  de  eventuais  documentos,  serão

juntados aos autos do incidente de insanidade mental.

Art.  180.  A junta  médica  comunicará  à  Comissão  Processante,  no  prazo  não

superior  a dez dias, contados da data do recebimento da solicitação do exame, o

local,  a  data e  a hora de  sua realização,  devendo o acusado ser  notificado pelo

presidente  dos  autos  cinco  dias  antes  da  data  designada  para  a  mencionada

diligência.

Art.  181.  Se  os  peritos  concluírem  que  o  acusado  era,  ao  tempo  da  infração,

irresponsável em razão da insanidade mental, o processo administrativo disciplinar

prosseguirá, com a presença do curador.

Art. 182. Se se verificar que a doença mental sobreveio à transgressão, o processo

administrativo  disciplinar  continuará  suspenso  até  que o  acusado  se  restabeleça,

salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Art. 183. O processo administrativo disciplinar retomará o seu curso, desde que se

restabeleça  o  acusado,  ficando-lhe  assegurada  a  faculdade  de  reinquirir  as

testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

Art. 184. Na hipótese da junta médica atestar a insanidade mental do acusado ao

tempo  da  prática  da  transgressão disciplinar,  o  processo administrativo  disciplinar

deverá ser encerrado pela Comissão Processante, com proposta de arquivamento.

Parágrafo  único.  Havendo  prejuízo  a  ser  ressarcido  ao  Estado,  o  processo

administrativo  disciplinar  será encaminhado à Advocacia-Geral  do  Estado para  as

medidas pertinentes à reparação.

Art. 185. Reconhecida a insanidade mental do acusado somente na ocasião em que

for processado, permanecerá o processo administrativo disciplinar suspenso até que

o infrator se restabeleça, quando retornará ao seu curso normal.
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Art. 186. Caso a junta médica conclua pela insanidade mental do acusado para o

exercício dos atos da vida civil, a autoridade encarregada do julgamento encaminhará

as peças do processo administrativo disciplinar e o laudo respectivos ao Ministério

Público Estadual, para fins de interdição civil do servidor, quando cabível.

Subseção VI

Da Defesa

Art. 187. O servidor acusado será notificado por mandado expedido pelo presidente

da  Comissão  Processante  para  apresentar  defesa escrita,  no  prazo de dez  dias,

sendo-lhe assegurada vista do processo administrativo disciplinar na unidade policial

civil ou fora dela, podendo obter cópia, às suas expensas.

§  1º  O acusado poderá  ser  notificado por  intermédio  de  defensor  regularmente

constituído,  desde  que  haja  procuração  nos  autos  com  outorga  de  poderes

específicos para o recebimento de notificação e intimação.

§ 2º Havendo mais de um acusado, o prazo será comum, em cartório, de vinte dias,

para a apresentação de defesa.

§ 3º O defensor terá vista do processo administrativo disciplinar em cartório, pelo

prazo legal, podendo obter cópia dos autos.

Art.  188.  Recusando-se o acusado em apor o ciente na cópia da notificação,  a

situação deverá ser consignada em termo no próprio mandado, com a especificação

do  local,  do  dia  e  do  horário,  colhendo-se  a  assinatura  de  duas  testemunhas,

estranhas à Comissão Processante, dando-se por notificado o acusado.

Art. 189. O acusado lotado ou residente em localidade diversa de onde funcione a

Comissão Processante será notificado por meio de ofício a ser encaminhado ao titular

da sua unidade de lotação ou da mais próxima da que resida o acusado.

Art. 190. O acusado poderá requerer a realização de novas diligências durante o

prazo de defesa, desde que imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos.

§  1º  Poderá  a  Comissão  Processante,  dentro  de  quarenta  e  oito  horas,

motivadamente,  indeferir  a  realização  das  diligências  requeridas,  se consideradas

impertinentes, meramente protelatórias ou que não tenham nenhum interesse para o

esclarecimento dos fatos.

§ 2º Depois de realizadas novas diligências, a Comissão Processante promoverá,
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caso  entenda  necessário,  outro  interrogatório  do  acusado  para  esclarecer,

especificamente, as questões surgidas com as provas acrescidas.

§ 3º Caso as provas acrescidas e a reinquirição do acusado alterarem a situação

fática  e  probatória  que  fundamentou  a  formalização  da  acusação  do  servidor,  a

Comissão Processante providenciará o saneamento dos autos.

§  4º  O  prazo  de  defesa  será  integralmente  devolvido  ao  acusado  depois  da

conclusão das diligências requeridas ou do indeferimento da sua realização.

Art.  191.  O  acusado  que  mudar  de  residência  fica  obrigado  a  comunicar  à

Comissão Processante o lugar onde poderá ser encontrado, sob pena de revelia.

Art.  192.  Será  considerado  revel  o  acusado  que,  regularmente  citado,  não

apresentar defesa no prazo legal.

§  1º  A revelia  do  acusado  será  declarada  por  termo  nos  autos  do  processo

administrativo disciplinar.

§ 2º Para defender o acusado revel, o delegado de polícia que instaurar o processo

administrativo disciplinar  nomeará defensor,  em portaria  a ser  publicada no órgão

oficial do Estado.

§ 3º  Na hipótese do § 2º,  o  prazo para a defesa terá início a partir  da ciência

pessoal do defensor sobre a sua nomeação.

Art. 193. Apresentada a defesa escrita,  se a Comissão Processante considerá-la

inepta, será nomeado outro defensor para apresentação de nova defesa.

Subseção VII

Da Conclusão

Art.  194.  O processo administrativo  disciplinar  deverá ser  concluído em cento e

oitenta dias, contados da data da citação do acusado.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral da PCMG poderá conceder a prorrogação do

prazo, por igual período, quando as circunstâncias a exigirem.

Art.  195.  O  presidente  da  Comissão  Processante,  após  as  alegações  finais,

elaborará relatório contendo a descrição sumária dos fatos apurados, os principais

incidentes da instrução sob o aspecto formal, o detalhamento das provas produzidas,

a  análise,  ponto  por  ponto,  das  alegações  da  defesa  e  a  proposta  de

responsabilização ou de absolvição do acusado.
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Parágrafo  único.  O  relatório  será  elaborado  pelo  presidente  e  submetido  à

apreciação  dos  membros  que,  discordando  do  posicionamento  elaborarão  novo

relatório em conjunto ou individualmente.

Art.  196.  O  presidente  da  Comissão  Processante  enviará,  após  aprovação  do

relatório,  no  prazo  máximo  de  quinze  dias,  o  processo  disciplinar  à  autoridade

competente para o julgamento.

Art.  197.  No  prazo  de  vinte  dias,  contados  do  recebimento  do  processo,  a

autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do

processo, este será encaminhado a quem seja competente, que decidirá em igual

prazo.

§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá

à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora

do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à

prova dos autos.

Art. 198. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às

provas dos autos ou omisso em relação aos fatos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a

autoridade  julgadora  poderá,  motivadamente,  agravar  a  penalidade  proposta,

abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 199. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a

instauração do processo ou outra de hierarquia superior  declarará a sua nulidade,

total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para

instauração de novo processo.

Art.  200.  Após  decisão  irrecorrível,  o  processo  administrativo  disciplinar  será

encaminhado, no prazo máximo de quinze dias úteis, ao Corregedor-Geral da PCMG

para o arquivamento e, se for o caso, publicação de portaria punitiva.

Art.  201.  Não  será  declarada  a  nulidade  de  ato  processual  que  não  houver

influenciado na apuração de verdade ou,  diretamente,  na  decisão,  e os  atos  que

forem declarados nulos não afetarão todo processo, mas apenas as diligências no
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interesse das quais foram realizados.

Art.  202.  O  processo  administrativo  disciplinar  que  resultar  em  proposta  de

demissão  ou  de  cassação  de  aposentadoria  do  servidor,  de  competência  do

Governador do Estado, será a este remetido, pelo Corregedor-Geral da PCMG, por

intermédio  do  Chefe  da  PCMG,  que  o  fará  em até  quinze dias  úteis  a  partir  do

recebimento.

Art. 203. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar

com proposta de aplicação da pena de demissão não poderá requerer aposentadoria

e nem concorrer à promoção por merecimento, enquanto não houver decisão com

trânsito em julgado.

CAPÍTULO VII

DOS RECURSOS

Seção I

Da Interposição de Recurso

Art. 204. O recurso poderá ser interposto no prazo de dez dias a contar do primeiro

dia útil imediatamente posterior à publicação da decisão punitiva no órgão oficial do

Estado.

Art. 205. O recurso será dirigido à instância competente para conhecê-lo e decidir

sobre o seu mérito.

Art.  206.  O  recurso  administrativo  tramitará  no  máximo  por  três  instâncias

administrativas, observada a seguinte ordem:

I - Delegado Regional de Polícia Civil;

II  -  Diretor  de  Departamento  de  Polícia  Civil,  do  Instituto  de  Identificação,  do

Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal;

III  -  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  ou  outro  titular  de  órgão  que  integra  o

Conselho Superior da PCMG;

IV - Câmara Disciplinar do Conselho Superior da PCMG;

V - Chefe da PCMG; e

VI - Governador do Estado.

Parágrafo único. Das decisões de titular de órgão que integra o Conselho Superior

da PCMG e de delegados de polícia que atuam na Corregedoria-Geral de Polícia Civil
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cabe recurso para o Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art.  207.  Interposto o recurso,  a autoridade competente,  em trinta dias, decidirá

sobre o seu mérito.

Art. 208. O recurso em processo administrativo disciplinar tem efeito suspensivo e

devolutivo.

Parágrafo  único.  Havendo  o  indeferimento,  por  qualquer  motivo,  de  recurso

interposto, a eventual interposição de novo recurso será recebido apenas no efeito

devolutivo.

Seção II

Da Reabilitação Disciplinar

Art. 209. A reabilitação disciplinar decorre do cancelamento de nota disciplinar por

meio da retirada de registro de penalidade da folha de antecedentes funcionais do

servidor, ainda que tenha se aposentado.

Parágrafo único. As notas disciplinares canceladas em razão de reabilitação não

mais poderão constar na folha de antecedentes funcionais do servidor e em certidão

expedida pela Corregedoria-Geral da PCMG.

Art. 210. A reabilitação exige o decurso dos seguintes prazos:

I - um ano, para a pena de repreensão;

II - dois anos, para a pena de suspensão até trinta dias; e

III - quatro anos, para a pena de suspensão superiores a trinta dias.

Parágrafo único. No caso em que a pena de suspensão tenha sido convertida em

multa, considerar-se-á o decurso de tempo estabelecido para a pena de suspensão

aplicada.

Art. 211. Será contado o prazo para a reabilitação a partir do cumprimento integral

da penalidade que tenha sido aplicada ao servidor.

Art.  212.  O prazo para  a  reabilitação,  no  caso de reincidência,  aumenta-se em

cinquenta por cento a ser exigido para as novas transgressões cometidas.

Art.  213.  A  reabilitação  não  gera  direito  a  ressarcimento,  restituição  ou  a

indenização de vencimentos ou vantagens não percebidos pelo servidor no período

de cumprimento da pena ou manutenção de seus efeitos.
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Seção III

Do Processo de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 214. O processo administrativo disciplinar que resultar na aplicação de pena de

suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria do servidor poderá ser revisto,

mediante pedido do transgressor, quando:

I - surgir fato novo ou circunstância relevante suscetível de caracterizar a inocência

do punido ou de comprovar a inadequação da sanção aplicada;

II - for a decisão contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos; e

III - fundar a decisão em depoimento, exames ou documentos falsos, errôneos ou

inaplicáveis ao caso concreto.

§ 1º O pedido de revisão que não se fundar em uma das hipóteses enumeradas

neste artigo, e que não vier documentado com prova, será liminarmente indeferido.

§ 2º Não será conhecida a reiteração do pedido de revisão, salvo quando fundado

em novas provas.

§  3º  A revisão poderá  verificar-se  em até  5  (cinco)  anos,  contados  da data  da

publicação da decisão final no órgão oficial.

Art.  215.  A revisão  do  processo  administrativo  disciplinar  poderá  ser  pleiteada

diretamente pelo punido, por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte

do transgressor, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art.  216. A alegação de injustiça da penalidade não constitui  fundamento para o

pedido de revisão do processo administrativo disciplinar.

Art. 217. O pedido de revisão, na hipótese de aplicação das penalidades até a de

suspensão, será dirigido ao Corregedor-Geral da PCMG que, entendendo pertinente

o cabimento, determinará o desarquivamento do processo administrativo disciplinar e

designará a Comissão Processante.

§ 1º Tratando-se de pedido de revisão de penalidade de demissão ou de cassação

de aposentadoria, o pedido de revisão será submetido ao Governador do Estado que,

admitindo-o,  determinará  ao  Corregedor-Geral  da  PCMG  o  desarquivamento  do

processo administrativo disciplinar e a designação de Comissão Processante.

§ 2º A Comissão Processante encarregada do processo de revisão não poderá ser

integrada por servidor que tenha atuado no processo administrativo disciplinar.
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Art.  218.  O processo administrativo  disciplinar,  ou sua cópia,  será apensado ao

processo de revisão.

Art. 219. Finda a instrução do processo de revisão, inclusive com a realização de

diligências  definidas  pela  Comissão  Processante,  será  aberta  vista  ao  autor  do

pedido, pelo prazo de dez dias, para que, desejando, apresente alegações finais.

Art. 220. Depois de decorrida a oportunidade para a apresentação de alegações

finais o processo de revisão será relatado e remetido ao Corregedor-Geral da PCMG

que o julgará  ou o  encaminhará a quem possa fazê-lo,  conforme a competência,

podendo absolver o acusado, manter a pena aplicada ou diminuí-la.

Art. 221. A revisão poderá alterar a capitulação legal da transgressão disciplinar,

absolver  o  acusado,  modificar  a  penalidade  ou  anular  o  processo  administrativo

disciplinar, vedado o agravamento da decisão.

Parágrafo único. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos do

servidor.

Art. 222. Ao processo de revisão aplicam-se, no que couber, as regras cominadas

no art. 156 e seguintes.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 223. Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes dos

cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia,  terão  a

denominação do cargo alterada conforme o item I.1 do Anexo I desta lei, mantidos o

nível e o grau de posicionamento da data de publicação desta lei.

Art.  224.  O  quantitativo  de  cargos  das  carreiras  de  que  trata  esta  lei,

correspondentes à função pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 20 de julho de

1990, cujos detentores foram efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e

106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,

bem como os não efetivados que foram posicionados nas estruturas das carreiras de

que trata esta lei, é o constante no Anexo III.

Art.  225.  Os cargos de provimento em comissão e as  funções de confiança da

estrutura da Polícia Civil,  ressalvados os cargos de Chefe de Polícia Civil e Chefe

Adjunto de Polícia Civil, são privativos de servidores que:
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I - estejam no nível final da respectiva carreira; e

II  -  não tenham excedido em cinco anos o tempo exigido para a aposentadoria

voluntária.

Art.  226.  A  verificação  do  nexo  causal  entre  o  exercício  das  funções  e  a

consequente invalidez ou morte do servidor da PCMG, bem como das circunstâncias

fáticas para aferição do direito à promoção por invalidez, “post mortem” ou por ato de

bravura, ocorrerá por meio de sindicância de competência da Corregedoria-Geral da

PCMG.

Art.  227.  Aplica-se  aos  integrantes  do  quadro  de  pessoal  da  Polícia  Civil,

subsidiariamente  e  no  que  não  contrariar  esta  lei  complementar,  o  Estatuto  dos

Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Art. 228. Ficam revogadas:

I - a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969; e

II – a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.

Art. 229. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 77 da Lei Complementar nº , de de de 2012)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da Carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.2 - Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da Carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.3 - Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da Carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.4 - Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia
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I.4.1 - Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A  estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de  Polícia  I,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de  Polícia  II,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A estrutura  da  Carreira  de  Investigador  de Polícia  I,  carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

I.5.2 - Investigador de Polícia II

*  -  A estrutura da Carreira de Investigador  de Polícia II,  carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 79 da Lei Complementar nº , de de de 2012)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

II.1 – Delegado de Polícia:

a) dirigir e administrar a unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os serviços policiais civis no âmbito de

sua  circunscrição  e  as  ações  de  investigação  criminal  penal,  com  autonomia  e

independência, para a busca da verdade real;

c) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) requisitar a realização de exames periciais, bem como documentos, cadastros e

informações, a entidades públicas e privadas, para a efetivação das investigações

criminais, observadas as restrições constitucionais;

e)  representar  à  autoridade judiciária  para  a  decretação de medidas  cautelares

reais e pessoais, como prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de

sigilo, interceptação de telecomunicações, em sistemas de informática e telemática, e
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outras medidas inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária,

destinados a colher e a resguardar provas de infrações penais;

f) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante delito, de

termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de oitivas e demais atos e

procedimentos de natureza investigativa, penal ou administrativa;

g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e

de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

l)  manter  atualizadas  nos  sistemas  utilizados  pela  Polícia  Civil  as  informações

pertinentes à unidade policial sob sua responsabilidade;

m) avocar,  quando necessário e por ato motivado,,  inquéritos policiais e demais

procedimentos  presididos  por  Delegado  de Polícia  de hierarquia  inferior,  admitido

recurso no prazo de dez dias para a autoridade superior;

n)  realizar  a  articulação  técnico-científica  entre  as  provas  testemunhais,

documentais  e  periciais,  para  a  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  do  ato

investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) fiscalizar a comercialização de produtos controlados e o funcionamento de locais

destinados às diversões públicas, bem como recepcionar aviso relativo à realização

de reuniões e eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso
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XVI do art. 5ºda Constituição da República;

p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás

de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária;

II.2 – Médico-Legista:

a) realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e

em vivos, para subsidiar a determinação da causa mortis ou da natureza de lesões,

no âmbito da investigação criminal;

b) realizar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza

biológica, no âmbito da medicina legal;

c)  diagnosticar,  avaliar  e  constatar  a  situação de pessoa submetida a efeito  de

substância de qualquer espécie, além de avaliar o seu estado psíquico e psiquiátrico,

com  o  objetivo  de  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,  procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

d)  cumprir  requisições médico-legais no âmbito das investigações criminais e do

exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos para viabilização

de provas periciais; e

e)  sistematizar  no  laudo pericial  os  elementos objetivos  de prova no âmbito da

medicina  legal,  que  subsidie  a  apuração  de  infrações  penais,  administrativas  e

disciplinares,  sob  a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e  científica  a  ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

II.3 – Perito Criminal:

a)  realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física,

química,  biologia,  odontologia  legal  e  demais  áreas  do  conhecimento  científico  e

tecnológico, observada a formação acadêmica específica para o exercício da função,

nos termos da Lei Federal nº 12.030, de 17 de setembro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher
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vestígios,  ou  em  laboratórios,  para  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,

procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

c) emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da

datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, aplicadas em objetos com

marcas encontrados em local de crime, com a finalidade de instruir procedimentos e

formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) cumprir requisições periciais pertinentes às investigações criminais e ao exercício

da polícia  judiciária,  no  que se refere  à  aplicação de conhecimentos oriundos  da

criminalística,  com  a  elaboração  e  a  sistematização  dos  correspondentes  laudos

periciais  para  a  viabilização  de  provas  periciais  que  subsidiem  a  apuração  de

infrações penais e administrativas;

e) examinar elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade de

análise, orientar a abordagem física correspondente e a interação com os demais

integrantes da equipe investigativa; e

f) constatar a idoneidade de local, bens e objetos submetidos a exame pericial, sob

a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e  científica  a  ser  assegurada  pelo

Delegado de Polícia.

II.4 – Escrivão de Polícia:

a) formalizar atos, autos, termos, notificações, intimações e requisições no âmbito

dos  inquéritos  policiais,  termos  circunstanciados  de  ocorrência,  processos  e

procedimentos disciplinares;

b)  realizar  a  guarda  e  a  conservação  de  livros,  registros,  procedimentos,

documentos  e  objetos,  bens  e  valores  apreendidos,  relacionados  a  inquéritos

policiais,  termos  circunstanciados  de  ocorrência,  processos  e  procedimentos

disciplinares, dando-lhes a destinação ou encaminhamentos legais;

c) proceder à expedição de comunicações pertinentes ao cumprimento de prisões;

d) expedir certidões e viabilizar a extração cópias de procedimentos policiais para o

atendimento  a  solicitações  de  interessados,  conforme  definições  do  Delegado de

Polícia;

e) certificar a autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) receber e recolher fiança, prestando contas à autoridade superior;
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g)  coordenar,  supervisionar,  orientar,  controlar,  avaliar  e  dirigir  os  trabalhos  do

cartório, bem como dos seus servidores, quando designado pelo delegado de polícia

para o exercício de tais atividades; e

h) observar os prazos e formas estabelecidos no âmbito dos procedimentos em

curso no cartório da unidade policial.

II.5 – Investigador de Polícia

a) cumprir diligências policiais, mandados e outras determinações do delegado de

polícia competente, analisar, pesquisar, classificar e processar dados e informações

para a obtenção de vestígios e indícios probatórios relacionados a infrações penais e

administrativas;

b) obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere

às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil  do

submetido à investigação criminal;

c) colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive

de cadáveres, para a realização do exame datiloscópico;

d) desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive

a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais,  até o seu

recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

e) captar e interceptar dados, comunicações e informações pertinentes aos indícios

e vestígios encontrados em bens, objetos e locais de infrações penais, inclusive em

veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando autos de

vistoria  e  de  constatação,  descrevendo  as  suas  características,  circunstâncias  e

condições;

f) realizar inspeções e operações policiais, além da adotar, sob a coordenação e

presidência  do  delegado  de  polícia,  medidas  necessárias  para  a  realização  de

exames periciais e médico-legais; e

g)  coordenar,  supervisionar,  orientar,  controlar,  avaliar  e  dirigir  os  trabalhos  da

inspetoria de investigações, bem como dos seus servidores, quando designado pelo

delegado de polícia para o exercício de tais atividades.

ANEXO III

(a que se refere o art. 224 da Lei Complementar n° , de de de 2012)
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Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda

à Constituição n° 49, de 2001

* - O Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49, de 2001, foi publicado  no “Diário do Legislativo”, de

9.2.2012.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 171/2012*

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

contrariar interesse público, à Proposição de lei nº 20.934, que altera a Lei nº 14.937,

de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, e dá outras providências.

Serão objeto de veto os arts. 4º, 7º e 8º da Proposição de Lei nº 20.934/2011, nos

termos seguintes:

Primeiro veto - Art. 4º:

'Art. 4° - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 1 4.937, de 2003, o seguinte § 3°:

'Art. 11 - (...)

§  3° -  O  IPVA incidente  sobre  a  propriedade  de  ônib us  utilizado  no  transporte

coletivo urbano de passageiros será pago em cota única ou em oito parcelas mensais

consecutivas.'.

Razões do Veto:

Sobre a inserção do § 3º ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

pelo  art.  4º  da  Proposição  de  lei  nº  20.934,  que  prevê  a  possibilidade  de

parcelamento  de  IPVA em  até  oito  parcelas  mensais  consecutivas,  tendo  como

beneficiários  apenas  os  proprietários  de  ônibus  utilizados  no  transporte  coletivo

urbano, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF assim se manifestou:
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'Tal  proposta,  se  implementada,  trará  grandes  impactos  negativos  não  somente

para o Estado de Minas Gerais,  mas também para seus municípios. Isso porque,

embora o IPVA seja um imposto de competência estadual, 50% do produto de sua

arrecadação  pertence  aos  municípios,  conforme  previsão  do  art.  158,  III,  da

Constituição da República.

É importante lembrar que historicamente o IPVA nunca pode ser pago em mais do

que três parcelas. Portanto, as regras hoje vigentes já foram devidamente absorvidas

pelos contribuintes.

Do mesmo modo, Estado e Municípios já elaboram seus orçamentos levando em

consideração a receita proveniente do IPVA, muitas das vezes já comprometida em

razão de compromissos assumidos pela administração pública. Elevar o número de

parcelas para pagamento, além de desarmonizar a sistemática atual  de cobrança,

permitirá  a  diluição  do  ingresso  de  receita,  que  já  tem  destinação  notoriamente

sabida,  ou seja,  Estado e Municípios  utilizam-na para honrar  despesas típicas do

início do ano, tais como 13º salário e férias de seus servidores.

Dessa  forma,  a  mudança  do  calendário  de  recolhimento  do  IPVA certamente

causará desequilíbrio  nas contas do Estado e dos Municípios mineiros. Embora a

proposta não represente uma renúncia de receita, prejuízos financeiros poderão advir

do desequilíbrio do fluxo de caixa, uma vez que os entes terão que obter, de outras

maneiras,  os  recursos  necessários  para  que  possam  honrar  os  compromissos

assumidos, inclusive suportando encargos financeiros.

Num contexto de crise da economia mundial, como o que se vivencia atualmente,

os impactos da medida proposta podem ser ainda mais graves, especialmente para

os Municípios, que apresentam um significativo grau de dependência financeira em

relação às receitas de transferência provenientes da União e dos Estados.

Estudo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Ibam -, elaborado por

François  E.  J.  de  Bremaeker,  intitulado  “Panorama  das  Finanças  Municipais  em

2005”, verificou o elevado grau de dependência financeira dos Municípios do País em

relação às receitas de transferência, nessas incluídas a proveniente da arrecadação

do IPVA. Na região Sudeste, por exemplo, apurou-se que tais receitas representavam

59,8% do total das receitas dos Municípios.
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Outro problema a ser considerado é a possibilidade de aumento da inadimplência.

Antes do prazo para licenciamento do veículo o proprietário  pode transitar  com o

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV do ano anterior e isto faz

com  que  muitos  contribuintes  se  preocupem  em  pagar  o  IPVA  e  a  Taxa  de

Licenciamento somente após a exigência do porte do CRLV do exercício corrente. Em

2011 o licenciamento ocorreu em julho, agosto e setembro, de acordo com os finais

de  placa.  Com  o  aumento  do  número  de  parcelas  proposto,  o  calendário  de

licenciamento só poderá ter início em setembro, estendendo-se até novembro, o que

possibilitará que todos os veículos do Estado circulem sem o pagamento dos tributos

relativos ao veículo durante quase todo o ano.

Dessa forma, verifica-se que o conteúdo do § 3° a s er inserido no art. 11 da Lei n°

14.937/2003,  nos termos  do art.  4° da  Proposição de  Lei  em exame, contraria  o

interesse  público,  razão  pela  qual  é  recomendável  o  seu  veto,  em  respeito  ao

disposto no art. 70, inciso II da Constituição Estadual.'

Consoante salientado pela SEF, a previsão normativa citada gera efeitos negativos

nos orçamentos do Estado de Minas Gerais e dos municípios mineiros, que detêm

cinquenta  por  cento  do  produto  da  arrecadação  do  IPVA  incidente  sobre  a

propriedade de veículos licenciados em seus territórios, conforme determina o art.

158, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Destarte, oponho veto parcial para excluir da sanção o art. 4º, por entender que as

prescrições ínsitas no dispositivo não atendem o interesse público, na medida em que

violam a segurança jurídica e o equilíbrio orçamentário do Estado e dos municípios.

Ressalto que o referido veto parcial acarreta a manutenção do regime jurídico do

IPVA, no que concerne ao parcelamento, podendo o proprietário dos ônibus utilizados

no transporte coletivo urbano pagarem a exação em cota única ou em três parcelas

mensais consecutivas.

Segundo veto - Art. 7º:

'Art.  7° -  O art.  6° da Lei n° 19.445, de 12 de jan eiro de 2011, passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

'Art. 6° - (…)

§  3° -  Aplicam-se  as  penalidades  previstas  neste  ar tigo  à  Delegatária  para  o
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Sistema Intermunicipal de Passageiros quando se comprovar a parada habitual de

veículo  rodoviário  sob  sua  responsabilidade,  para  embarque  e  desembarque  de

passageiros,  em locais que não os pontos extremos,  os  pontos de parada ou os

pontos de seção definidos no Quadro de Regime de Funcionamento - QRF - da linha.

§ 4° - A comprovação de parada habitual constará de  auto específico de infração

lavrado  pela  autoridade  competente,  nos  termos  do  Regulamento  do  Serviço  de

Transporte  Coletivo  rodoviário  Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas

Gerais – RTSC.'

Razões do Veto:

No que concerne ao art. 7º da Proposição de lei nº 20.934, que insere os §§ 3º e 4º

ao art. 6º da Lei nº 19.445, de 12 de janeiro de 2011, a Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - SETOP, opinou nos seguintes termos:

'Da  forma  como  está  redigido,  serão  prejudicados  todos  os  passageiros  que

quiserem tomar o ônibus nos locais que não coincidem com os pontos de seção.

Esta necessidade é mais importante para a população rural, que muitas vezes pára

o ônibus, com o sinal da mão, em locais isolados ao longo das rodovias. Se isto não

for mais permitido, terão que andar até os pontos de seção que se situam no mínimo

cada um, a 10 km do outro. O transtorno, naturalmente, será ainda maior no período

chuvoso.

Conclusão:

Sugere-se  o  veto  do  Governador  do  Estado,  aos  artigos  objeto  da  Emenda

Parlamentar.'

Portanto, diante dos fundamentos expostos pela SETOP e em razão de flagrante

violação ao interesse público, oponho veto parcial para excluir da sanção o art. 7º da

Proposição de lei nº 20.934.

Terceiro veto - Art. 8º:

'Art. 8° - Ficam revogados o inciso II do art. 2° d a Lei n° 12.971, de 27 de julho de

1998, e o art. 16 da Lei n° 15.956, de 29 de dezemb ro de 2005.'

Razões do Veto:

Oponho, por fim, veto ao art. 8º da Proposição, que revoga o inciso II do art. 2º da

Lei  nº  12.971,  de  27  de  julho  de  1998,  e  o  art.  16  da  Lei  nº  15.956,  de  29  de
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dezembro de 2005.

A Proposição de lei nº 20.934 visa alterar a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA -, e dá outras providências.

Já o art. 8º da Proposição revoga o inciso II do art. 2º da Lei nº 12.971, de 1998,

que estabelece:

'Art. 2º - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada unidade de atendimento das

instituições de que trata o art. 1º desta lei deverá dispor de:

(...)

II  -  vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis de armas de fogo de

grosso calibre, nas portas de entrada, nas janelas e nas fachadas frontais;'

Ou seja, o art. 8º da Proposição, que dispõe sobre IPVA, pretende revogar norma

prevista  na  lei  que  cuida  da  obrigatoriedade  de  instalação  de  dispositivos  de

segurança  nas  agências  e  nos  postos  de  serviços  das  instituições  bancárias  e

financeiras.

Destarte, a ausência de pertinência temática entre o objeto da Proposição nº 20.934

e o seu art. 8º, inserido por emenda parlamentar, é indiscutível.

A Lei  Complementar  nº  95,  de  26  de  fevereiro  de  1998,  que  dispõe  sobre  a

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o

parágrafo único do art. 59 da Constituição da República, determina que:

'Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de

aplicação, observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por

afinidade, pertinência ou conexão;'

Decerto que a prerrogativa de apresentar emendas aos projetos de lei é inerente ao

exercício das atribuições do Poder Legislativo. No entanto, mesmo essa possibilidade

de  apresentar  emendas  parlamentares  sofre  limitações  constitucionais  formais  e

materiais que devem ser observadas no processo legislativo.

Sobre a matéria, já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal - STF:

'O poder de emendar projetos de lei - que se reveste de natureza eminentemente
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constitucional - qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao

exercício  da atividade legislativa.  Essa prerrogativa  institucional,  precisamente  por

não  traduzir  corolário  do  poder  de  iniciar  o  processo  de  formação  das  leis  (RTJ

36/382, 385 -  RTJ 37/113 -  RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos

membros  do  Legislativo,  ainda  que  se  cuide  de  proposições  constitucionalmente

sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, Rel. Min. Celso de Mello),

desde que - respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República -

as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no

projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição

original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem

as restrições fixadas no art. 166, § 3º e § 4º da Carta Política.' (ADI 1.050-MC, Rel.

Min. Celso de Mello, julgamento em 21-9-1994, Plenário, DJ de 23-4-2004.). [grifos

nossos]

Salienta-se  que,  além  da  exigência  legal  da  pertinência  temática  da  emenda,

adotada pelo STF em seus julgados, a própria Constituição da República estabelece

expressamente a necessidade de exclusividade material das normas e a observância

do  princípio  da  exclusividade  normativa,  mormente  em  matéria  fiscal,  previsão

consolidada no § 6º do art. 150, e em matéria orçamentária, consoante o § 8º do art.

165, nos seguintes termos:

'Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§  6º  Qualquer  subsídio  ou isenção,  redução de base de cálculo,  concessão de

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,

só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que

regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.'

'Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

§  8º  -  A lei  orçamentária  anual  não  conterá  dispositivo  estranho à  previsão  da

receita e à fixação da despesa,  não se incluindo na proibição a autorização para
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abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que

por antecipação de receita, nos termos da lei.'

Assim, em razão da antijuridicidade da revogação do inciso II do art. 2º da Lei nº

12.971,  de  1998,  oponho veto para excluir  da sanção o art.  8º  da Proposição nº

20.934.

Destaco que o veto parcial  abrange o texto integral  de  artigo,  de parágrafo,  de

inciso  ou  de  alínea,  conforme  determina  o  §  2º  do  art.  66  da  Constituição  da

República, motivo pelo qual a previsão de revogação expressa do art. 16 da Lei nº

15.956, de 29 de dezembro de 2005, também será prejudicada pelo veto do art. 8º da

Proposição de lei.

No entanto, importa destacar que a revogação do art. 16 da Lei nº 15.956, de 2005

ocorrerá de forma implícita com a entrada em vigor do art. 11-A da Lei nº 14.937, de

2003, inserido pelo art. 5º da presente da Proposição ora analisada.

Ademais, o art. 16 da Lei nº 15.956, de 2005, tem apenas natureza transitória, visto

que prevê o parcelamento de IPVA vencido até setembro de 2005, sendo que o art.

11-A a ser inserido na Lei nº 14.937, de 2003, estabelece o parcelamento de débitos

pretéritos, mas sem limitação temporal.

Em síntese, e diante das razões expostas, procedo à sanção parcial da Proposição

de Lei nº 20.934/2011, com ressalvas para os arts. 4º, 7º e 8º, ora vetados.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar os arts. 4º, 7º e 8º da

Proposição  de  Lei  nº  20.934,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  ao

necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Alberto Pinto Coelho, Governador em exercício.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 172/2012*

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  a  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - a doar ao Município de Matias Cardoso o imóvel que especifica.
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Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio da Ruralminas

a título de doação feita pelo Estado de Minas Gerais.

A presente doação da Ruralminas para o Município visa suprir demanda local para

a construção de conjunto habitacional, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel se encontra desafetado e que inexiste, 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 considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Matias

Cardoso o imóvel que especifica.

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município  de  Matias  Cardoso  o  imóvel  constituído  pela  área  de  13,7337ha,

equivalente  a  137.337,00m²,  conforme  memorial  descritivo  em  anexo,  a  ser

desmembrada  da  área  total  do  imóvel  de  130.000ha,  no  Município  de  Matias

Cardoso,  registrado sob o  nº  de matrícula 3.358,  às  fls.  215 do Livro  nº  3-B,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

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

conjunto habitacional.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no  art.  2º,  o  Município de  Matias  Cardoso não houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Matias Cardoso 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.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Partindo do ponto 1, situado nas confrontações de espólio de Brasilino Feliciano

dos Santos com margem direita da Rua Sergipe, de coordenadas aproximadas UTM

N=8.357.486,46 e E=616.719,89,  referenciadas ao Meridiano Central de 45º00’00”

WGr; deste ponto, segue divisa pela margem direita da Rua Sergipe, com distância

aproximada de 232,12m até o ponto 2, situado no canto de cerca de arame, nas

confrontações da margem direita  da  Rua Sergipe  com Área 2  da Ruralminas,  de

coordenadas  aproximadas  UTM N=8.357.704,37 e  E=616.799,87;  daí,  volvendo  à

direita, segue divisa pela cerca de arame da Área 2 da Ruralminas, com distância

aproximada de 443,12m, até o ponto 3, situado no final da cerca de arame e início de

picada, de coordenadas aproximadas UTM N=8.357.521,00 e E=617.203,27; deste

ponto, segue divisa pela picada da Área 2 da Ruralminas, com distância aproximada

de 133,36m até o ponto 3ª, situado nas confrontações da Área 2 da Ruralminas com

Terreno  Ruralminas,  de  coordenadas  aproximadas  UTM  N=8.357.464,83  e

E=617.324,22;  daí,  volvendo  à  direita,  segue  divisa  pela  picada  do  Terreno  da

Ruralminas, com distância aproximada de 235,10m até o ponto 5A, situado no canto

de picadas das confrontações do Terreno da Ruralminas com espólio de Brasilino

Feliciano  dos  Santos,  de  coordenadas  aproximadas  UTM  N=8.357.233,36  e

E=617.283.05; deste ponto, volvendo à direita, segue divisa pela picada de espólio de

Brasilino Feliciano dos Santos, com distância aproximada de 617,42m até o ponto1,

início  desta  descrição,  sendo  a  área  total  de  13,7337ha  com  perímetro  de

1.661,12m.”

- 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 173/2012*

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar tombada sob
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o  nº  128,  que  cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da  Região

Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA -, e altera a Lei Complementar nº 90,

de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Ouvida,  a Secretaria  de Estado de Transportes  e Obras Públicas manifestou-se

pelo veto ao seguinte dispositivo:

Inciso XVIII do art. 3º

“XVIII - planejar, coordenar, controlar, regular, fiscalizar, monitorar e avaliar as ações

relativas a transporte na RMVA.”

Razões do Veto

“Cumpre, inicialmente, assinalar que o inciso XVIII do art. 3º da presente proposição

de Lei  Complementar,  de  autoria  parlamentar,  ao  pretender  atribuir  à  Agência  de

Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA a competência para planejar, coordenar, controlar, regular, fiscalizar, monitorar

e avaliar as ações relativas a transporte na RMVA viola, de forma cristalina, o disposto

no inciso XIV do art. 90, da Constituição do Estado, já que compete, privativamente,

ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade

do Poder Executivo.

Segundo  o  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal:  ‘É  indispensável  a  iniciativa  do

Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por

meio  de  decreto)  na  elaboração  de normas que de alguma forma remodelem as

atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade

da Federação.’ (Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

3.254/ES, rel. Min. Ellen Gracie, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 02/12/2005).

Ademais, mesmo que assim não o fosse, o dispositivo deve ser vetado, pois fere a

reestruturação das administrações direta e indireta do Poder  Executivo promovida

pela  Lei  Delegada  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  eis  que  contém  norma

incompatível com as competências da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas.

Deve-se, também, levar em consideração que esta competência não foi  dada à

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência

RMBH o que pode contribuir para um desequilíbrio no modelo institucional adotado



212
____________________________________________________________________________

para  a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  -  RMVA  em  relação  à  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.”

Estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  vetar  parcialmente  a

Proposição em causa, por  ser inconstitucional  e contrária ao interesse público, as

quais ora submeto ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

LEI COMPLEMENTAR Nº 122, DE 4 DE JANEIRO DE 2012

Cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço -

Agência RMVA -, e altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em

seu nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço - Agência RMVA -, de acordo com o § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 90,

de 12 de janeiro de 2006, na forma de autarquia territorial e especial, com caráter

técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação urbana,

viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana

do Vale  do  Aço -  RMVA -  e  apoio  à  execução de funções públicas  de  interesse

comum, com autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito

público,  prazo de duração indeterminado,  vinculada ao Gabinete do Secretário  de

Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana.

§ 1º - A Agência RMVA tem sede e foro no Município de Ipatinga.

§  2º  -  O âmbito  de  atuação da Agência  RMVA equivale  à  área dos Municípios

integrantes da RMVA e do seu Colar Metropolitano, nos termos da Lei Complementar

nº 90, de 2006.

§ 3º - O disposto no "caput" não exclui a vinculação da Agência RMVA ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA, conforme o disposto no art.

17  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  12  de  janeiro  de  2006,  ressalvadas  as

responsabilidades atribuídas à Agência RMVA e as vedações a ela impostas pela

legislação em vigor, no tocante a orçamento, gestão e finanças.
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§ 4º - Considera-se função pública de interesse comum, nos termos do art. 43 da

Constituição do Estado,  a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um

Município,  isoladamente,  seja  inviável  ou  cause  impacto  nos  outros  Municípios

integrantes da região metropolitana.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMVA compreende:

I - Unidade Colegiada:

a) Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretoria-Geral;

b) Vice-Diretoria-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Assessoria de Apoio Administrativo;

e) Auditoria Seccional;

f) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade;

g) Diretoria de Inovação e Logística;

h) Diretoria de Regulação Metropolitana.

§ 1º - A Agência RMVA será dirigida por Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-

Geral,  pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares das unidades a que se referem as

alíneas "f", "g" e "h" do inciso III do "caput" deste artigo.

§ 2º - Os cargos de Direção Superior a que se refere o inciso II e os titulares das

unidades administrativas a que refere o inciso III do "caput" deste artigo são de livre

nomeação e exoneração do Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do Estado a partir de

lista tríplice elaborada pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, na forma do

regulamento, e dependerá de aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§  4º  -  As  competências  e  a  composição  do  Conselho  de  Administração,  as

competências  da  Diretoria  Colegiada  e  das  unidades  previstas  neste  artigo  e  a

denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica complementar



214
____________________________________________________________________________

da Agência RMVA serão estabelecidas em decreto.

Art. 3º - Compete à Agência RMVA:

I - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se refere o art. 5º

da Lei Complementar nº 88, de 2006;

II  -  promover a implementação de planos, programas e projetos de investimento

estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, bem como a execução

das metas e prioridades estabelecidas;

III  -  elaborar  e  propor,  em  caráter  continuado,  estudos  técnicos  com  objetivos,

metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os interesses do

Estado e dos Municípios integrantes da RMVA;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os planos diretores dos

Municípios integrantes da RMVA com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,

no tocante às funções públicas de interesse comum;

V  -  manter  permanente  avaliação  e  fiscalização  da  execução  dos  planos  e

programas aprovados para a RMVA;

VI -  articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais  e internacionais,

objetivando  a  captação  de  recursos  de  investimento  ou  financiamento  para  o

desenvolvimento integrado da RMVA;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMVA, com órgãos e entidades

federais e estaduais e com organizações privadas, visando à conjugação de esforços

para o planejamento integrado e o cumprimento de funções públicas de interesse

comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMVA;

IX  -  fornecer  suporte  técnico  e  administrativo  à  Assembleia  Metropolitana e  ao

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

X - estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, na sua área de atuação;

XI - constituir e manter banco de dados com informações atualizadas necessárias

ao planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem desenvolvidos;

XII - auxiliar os Municípios da RMVA na elaboração e na revisão de seus planos

diretores;
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XIII - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios a que se refere

o § 2º do art.  1º desta Lei Complementar, quando necessário e tendo em vista a

questão do planejamento;

XIV  -  apoiar  os  Municípios  na  elaboração  de  projetos  de  desenvolvimento

metropolitano,  para  fins  de  habilitação  a  recursos  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano;

XV - exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação

urbana metropolitana;

XVI - regular a expansão urbana na RMVA;

XVII - desenvolver a pesquisa, a geração e a aplicação de conhecimento científico e

tecnológico;

XVIII - (VETADO)

§ 1º -  Para  o  cumprimento  das competências  previstas  neste artigo,  a Agência

RMVA poderá:

I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de taxas e

de pagamentos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens

públicos sob sua administração;

II - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e receber auxílios,

contribuições  e  subvenções  sociais  ou  econômicas de outras  entidades  e  órgãos

governamentais, nacionais e estrangeiros;

III - promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de declaração de

utilidade ou necessidade pública ou de interesse social emanada do Chefe do Poder

Executivo competente;

IV -  firmar  termo de parceria  com organizações  da sociedade civil  de  interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a fiscalização de funções

públicas de interesse comum;

VI - constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento, para a gerência

de projetos específicos na RMVA;

VII - fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de planejamento e execução

de função pública de interesse comum na RMVA, em especial quanto a normas de
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parcelamento  do  solo  metropolitano  para  fins  urbanos  e  em  áreas  de  interesse

especial ou limítrofes de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar que

pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das competências municipais;

VIII  -  aplicar  as  sanções  administrativas  previstas  nesta  Lei  Complementar  às

pessoas físicas e jurídicas de direito privado;

IX - emitir diretrizes metropolitanas e analisar os projetos de parcelamento do solo

para fins de concessão do selo de anuência prévia.

§  2º  -  A  gestão  das  funções  públicas  de  interesse  comum  se  efetivará,

preferencialmente, no que couber, mediante convênios de cooperação ou consórcios

públicos,  instrumentos  do  federalismo  cooperativo  de  que  trata  a  Lei  federal  nº

11.107, de 6 de abril de 2005, a serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§  3º  -  A Agência  RMVA apoiará  tecnicamente  a  formalização  de  mecanismos

institucionais  voluntários  de  gestão  metropolitana,  notadamente  os  convênios  de

cooperação e os consórcios públicos.

§  4º  -  Compete  ao  Diretor-Geral  conceder  anuência  prévia  nos  processos  de

loteamento e desmembramento para os Municípios da RMVA de que trata o inciso IX

do § 1º deste artigo.

Art. 4º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão de

que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Agência RMVA:

I - cinco cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral, um de Vice-

Diretor-Geral e três de Diretor;

II - vinte e um cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Parágrafo único - A identificação dos cargos de que trata este artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

Art. 5º - Ficam criadas e destinadas à Agência RMVA:

I - nove funções gratificadas, de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007;

II  -  quatro  gratificações  temporárias  estratégicas,  de  que trata  o  art.  12  da  Lei

Delegada nº 175, de 2007.

Parágrafo  único  -  A  identificação  das  funções  gratificadas  e  gratificações
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temporárias estratégicas de que trata este artigo será definida em regulamento.

Art. 6º - Em função do disposto nos arts. 4º e 5º, fica acrescentado ao Anexo V da

Lei Delegada nº 175, de 2007, o item V.1.B, na forma do Anexo desta Lei.

Art.  7º  -  Fica impedida de exercer  cargo na Administração Superior  da Agência

RMVA a pessoa que, nos vinte e quatro meses anteriores à data de sua indicação,

tiver:

I - exercido mandato de Prefeito nos Municípios da RMVA;

II - mantido um dos seguintes vínculos com empresa que tenha projeto submetido à

Agência RMVA ou por ela aprovado:

a) acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por cento) do capital

social;

b) administrador, gerente ou membro de conselho de administração ou fiscal;

c) empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.

Art.  8º  -  Os  profissionais  indicados  para  ocupar  os  cargos  da  Administração

Superior, aos quais se refere o inciso I do art. 4º, serão pré-qualificados por comissão

competente, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 9º - Para o exercício do cargo de titular de unidade da estrutura orgânica será

exigida  qualificação  profissional  específica,  definida  com  base  nas  necessidades

técnicas e administrativas da Agência RMVA.

Art. 10 - Constituem receitas da Agência RMVA:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

III - as resultantes das tarifas, taxas e preços públicos incidentes sobre a prestação

de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pela

Agência RMVA;

IV - outras receitas.

Art. 11 - Os recursos advindos das multas administrativas a que se refere esta Lei

Complementar  reverterão  para  a  subconta  RMVA do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano.

Art. 12 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, as infrações

administrativas serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes penas:
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I - multa simples;

II - multa diária;

III - impedimento do funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

IV - embargo da obra;

V - demolição da obra;

VI - suspensão do ato de anuência prévia;

VII - suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

VIII - medidas administrativas, na forma de regulamento.

§ 1º - As penalidades previstas neste artigo não excluem aquelas estabelecidas no

âmbito  da  competência  dos  demais  entes  federativos,  nem  aquelas  inerentes  às

normas da administração pública.

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo não isenta o infrator da

obrigação de reparar o dano resultante da infração.

Art.  13  -  Constituem infrações administrativas,  além das  previstas  na  legislação

federal, estadual ou municipal:

I  -  promover,  por  quaisquer  meios,  parcelamento  do  solo  para  fins  urbanos  na

RMVA,  desprovido  do  selo  de  anuência  prévia  emanado  pela  autoridade

metropolitana competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500  Ufemgs  (quatro  mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 90.000 (noventa mil) Ufemgs;

b)  impedimento  do  funcionamento de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

f) medidas administrativas, na forma de regulamento;
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II  -  promover,  por  quaisquer  meios,  parcelamento do solo  para  fins  urbanos na

RMVA sem  observância  das  determinações  constantes  no  ato  administrativo  de

anuência prévia emitido pela autoridade competente, o que sujeita o infrator à pena

de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500 (quatro mil  e  quinhentas)  Ufemgs a  90.000

(noventa mil) Ufemgs;

b)  impedimento  do  funcionamento de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão do ato de anuência prévia;

III - descumprir ordem administrativa emitida pela autoridade competente, inclusive

embargo ou demolição de obra, suspensão de atividades ou do empreendimento, o

que sujeita o infrator à pena de:

a) multa simples no valor de 9.000 (nove mil) Ufemgs a 140.000 (cento e quarenta

mil) Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c)  impedimento  do  funcionamento  de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos  ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

d) embargo da obra;

e) demolição da obra;

f) suspensão do ato de anuência prévia;

IV - divulgar ou veicular proposta, contrato, peça publicitária, ou prestar informação

falsa  em  comunicação  direcionada  ao  público  em  geral  sobre  empreendimento

irregular ou clandestino, ou, ainda, ocultar fraudulentamente fato a ele relativo, o que

sujeita o infrator à pena de:

a) multa simples no valor de 500 (quinhentas) Ufemgs a 23.000 (vinte e três mil)

Ufemgs;
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b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c) medidas administrativas, na forma de regulamento;

V  -  descumprir  normas  e  diretrizes  específicas  relacionadas  com  a  ordem

urbanístico-metropolitana  e  com  outras  funções  públicas  de  interesse  comum,

emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos termos da legislação pertinente:

a) multa simples no valor de 500 (quinhentas) Ufemgs a 23.000 (vinte e três mil)

Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c)  impedimento  do  funcionamento  de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos  ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

d) embargo da obra;

e) demolição da obra;

f) suspensão do ato de anuência prévia;

g) suspensão parcial ou total do empreendimento ou da atividade, até que cesse a

irregularidade.

Art. 14 - O procedimento administrativo de fiscalização e apuração das infrações, os

critérios para a aplicação de sanções e o procedimento para elaboração das normas

técnicas complementares serão disciplinados em decreto.

§ 1º - As infrações às normas relativas às funções públicas de interesse comum no

âmbito  da  RMVA estão  sujeitas  às  sanções  previstas  nesta  Lei  Complementar,

observando-se:

I - o processo administrativo cabível, atendida, no que couber, a Lei nº 14.184, de

31 de janeiro de 2002;

II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas consequências

para  o  planejamento  e  o  equilíbrio  das  funções  públicas de  interesse  comum na

RMVA;

III  -  os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do empreendimento

relacionados  à  infração,  tendo  em  vista  o  descumprimento  da  legislação
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metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;

V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para afastamento do perigo

gerado e para correção do dano causado ao território metropolitano;

VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução dos problemas

advindos de sua conduta.

§ 2º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3º - A multa simples será aplicada à pessoa física ou jurídica de direito privado

que obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  4º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator comprove a regularização da

situação à autoridade competente.

§ 5º - O valor da multa diária corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da multa

simples aplicada ao infrator.

§ 6º - Sujeita-se a multa de 100% (cem por cento) do valor estabelecido para a

penalidade  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilizar  ou  propiciar  a  utilização  de

documento relativo ao recolhimento da multa com autenticação falsa, sem prejuízo

das demais sanções penais cabíveis.

§ 7º - Em caso de reincidência na mesma infração punida com multa, a pena será

aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma infração, a critério

da autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão de atividades.

§  8º  -  Os  débitos  resultantes  de  multas  aplicadas  em  decorrência  desta  Lei

Complementar serão corrigidos monetariamente e poderão ser pagos em até vinte e

quatro  parcelas  mensais,  sendo  que,  em  caso  de  inadimplência,  o  parcelamento

concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

§ 9º - Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) para o pagamento à vista

de débito resultante de multa.

§ 10 - O valor da multa simples será corrigido anualmente com base na variação da

Ufemg.

§ 11 - O valor das multas de que trata esta Lei Complementar poderá ser reduzido
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em até 50% (cinquenta por cento), mediante assinatura de Compromisso de Anuência

Corretiva entre o infrator e a Agência RMVA para fins de saneamento e compensação

dos impactos da infração.

§ 12 - Os empreendimentos ou atividades desprovidos de anuência prévia ou que

contrariarem o ato administrativo da anuência equiparam-se, para todos os efeitos

jurídicos, aos parcelamentos de solo clandestinos e irregulares, inclusive os casos

dispostos no art. 19, § 4º, e no art. 52 da Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de

1979.

Art.  15  -  O  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana prestará apoio logístico e operacional à Agência RMVA até sua efetiva

instalação, observado o disposto no inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011.

Art. 16 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMVA nos processos

judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua Procuradoria

Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 17 - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 2006, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio

Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo,

Dom  Cavati,  Dionísio,  Entre-Folhas,  Iapu,  Ipaba,  Jaguaraçu,  Joanésia,  Marliéria,

Mesquita,  Naque,  Periquito,  Pingo  d'Água,  São  José  do  Goiabal,  São  João  do

Oriente, Sobrália e Vargem Alegre.”

Art. 18 - Fica revogado o inciso IV do art. 59 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 19 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  4  de  janeiro  de  2012;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

ANEXO

(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar nº 122, de 4 de janeiro de 2012.)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº
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175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

V.1.B -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO

VALE DO AÇO - AGÊNCIA RMVA

V.1.B.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

*  -  O  quadro  contendo  os  Cargos  em  Comissão  da  Administração  Superior  foi

publicado no “Diário do Legislativo, de 9.2.2012.

V.1.B.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - O quadro contendo o Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento – DAI foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

9.2.2012.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

*  -  O  quadro  contendo  as  Funções  Gratificadas  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 9.2.2012.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quadro contendo as Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.2.2012.

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 174/2012*

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei tombada sob o nº 20.846,

que dispõe sobre a declaração de Áreas de Vulnerabilidade Ambiental e dá outras

providências.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Ambiental
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manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:

Art. 6º da Proposição

“Art. 6º - O Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, criado

pelo Decreto nº 36.071, de 27 de setembro de 1994, será composto por:

I - representantes de órgãos públicos, sendo:

a) um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que será o Gerente

do Parque, na condição de titular e Presidente do Conselho;

b)  um  representante  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Naturais Renováveis - Ibama -, na condição de titular, e um representante da mesma

instituição, na condição de suplente;

c) um representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG

-, na condição de titular, e um representante do IEF, na condição de suplente;

d) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte,

na condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

de Brumadinho, na condição de suplente;

e)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Ibirité,  na

condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Nova Lima, na condição de suplente;

f)  um representante  da  Fundação  Helena Antipoff,  na  condição de titular,  e  um

representante  do  setor  de  educação  no  âmbito  federal,  a  ser  designado  “ad

referendum”, na condição de suplente;

g)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nova  Lima,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de

Brumadinho, na condição de suplente;

h) um representante da Secretaria Municipal de Educação de Ibirité, na condição de

titular, e um representante da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte,

na condição de suplente;

i) um representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na condição de

titular, e um representante da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais, na

condição de suplente;

II - representantes da sociedade civil, sendo:
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a)  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Paraopeba, na condição de suplente;

b) um representante da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC

Minas -, na condição de titular, e um representante da Faculdade de Direito Milton

Campos, na condição de suplente;

c) um representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  organização  não  governamental

ambientalista Brigada 1, na condição de suplente;

d) um representante da Associação para o Desenvolvimento do Turismo Ecológico

Encosta da Serra - Asturies -, na condição de titular, e um representante do Instituto

Kairós, na condição de suplente;

e)  um  representante  da  Associação  Comunitária  do  Bairro  Jardim  Canadá,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  do  Condomínio  Retiro  das  Pedras,  na

condição de suplente;

f) um representante do Conselho Comunitário  de Segurança Pública -  Consep -

Casa Branca-Brumadinho, na condição de titular, e um representante da Cesaf Ibirité,

na condição de suplente;

g) um representante da Companhia Vale do Rio Doce, na condição de titular, e um

representante da Mineração Santa Paulina, na condição de suplente;

h) um representante da V& M Mineração, na condição de titular, e um representante

da Precon Industrial, na condição de suplente;

i) um representante da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção Minas Gerais,  na condição de titular, e um representante da mesma

instituição, na condição de suplente;

j) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra -,  na  condição de titular,  e  um representante  da  mesma instituição,  na

condição de suplente;

k)  um  representante  da  Organização Ponto  Terra,  na  condição de  titular,  e  um

representante da mesma instituição, na condição de suplente.”

Art. 7º da Proposição
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“Art. 7º - Ficam acrescentadas ao inciso II do “caput” do art. 3° da Lei Delegada nº

170, de 25 de janeiro de 2007, as seguintes alíneas “r” e “s”, passando o § 2º do

mesmo artigo a vigorar com a redação que segue:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

r) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra;

s) um representante da Organização Ponto Terra.

(...)

§ 2º - Os representantes a que se referem as alíneas “a” a “o”, “r” e “s” do inciso II

do  “caput”  deste  artigo  e  seus  suplentes  serão  indicados  por  ato  formal  dos

respectivos órgãos ou instituições.”

Razões do Veto

“O art. 6º da proposição ao alterar a composição do Conselho Consultivo do Parque

Estadual da Serra do Rola Moça, bem como o art. 7º que altera a composição do

Conselho  Estadual  do  Patrimônio  Público  Cultural  violam,  de  forma  cristalina,  o

disposto  no  inciso  XIV  do  art.  90,  da  Constituição  do  Estado,  já  que  compete,

privativamente, ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização

e a atividade do Poder Executivo.

Segundo  o  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal,  ‘O  desrespeito  à  cláusula  de

iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no

texto da Carta Política, traduz situação configuradora de inconstitucionalidade formal,

insuscetível de produzir qualquer consequência válida de ordem jurídica. A usurpação

da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de

qualquer  eficácia  jurídica,  contaminando,  por  efeito  de  repercussão  causal

prospectiva,  a  própria  validade  constitucional  da  lei  que  dele  resulte’.  (Supremo

Tribunal Federal, Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.364-

1/AL, rel. Min. Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001).

Colhe-se do mesmo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

‘O  princípio  constitucional  da  reserva  de  administração  impede  a  ingerência

normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência
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administrativa  do  Poder  Executivo.  Essa  prática  legislativa,  quando  efetivada,

subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder,

representa  comportamento  heterodoxo  da  instituição  parlamentar  e  importa  em

atuação ultra  vires  do  Poder  Legislativo,  que não pode,  em sua atuação político-

jurídica,  exorbitar  dos  limites  que  definem  o  exercício  de  suas  prerrogativas

institucionais.’  (Supremo  Tribunal  Federal,  Medida  Cautelar  em  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2.364-1/AL, rel. Min. Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal

Pleno, DJ de 14/12/2001).

Em razão dos vetos lançados, determinei à equipe de Governo empreender estudos

com  vistas  à  elaboração  de  atos  normativos  para  atingir  o  fim  almejado  na

proposição. Em breve espaço de tempo, encaminharei proposição neste sentido ao

elevado crivo dos Senhores Parlamentares.”

Inciso I do art. 5° da Lei n° 15.082, de 27 de abri l de 2004, alterado pelo art. 8º da

Proposição

“ Art. 5º - (...)

I - O rio Cipó, afluente do rio Paraúna, integrante da bacia hidrográfica do rio  das

Velhas;”

Razões do Veto

“Concernente à proposta de alteração do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de

2004, assinala-se que esta se contrapõe aos princípios apontados nos incisos I e II do

seu art. 2º que determina que ‘a declaração como rio de preservação permanente

visa a manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e

marginais bem como proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica

notável.’

Agir de modo diverso do estabelecido originalmente na Lei nº 15.082, de 2004, ou

seja, desclassificar como rio de preservação permanente os tributários do Rio Cipó,

equivale a descumprir os princípios acima elencados, e contribuir para a significativa

degradação da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Portanto,  pretendida  alteração,  na  dogmática  jurídica,  representaria  afronta  ao

princípio da proibição ao retrocesso ecológico, uma vez que representaria sensível

diminuição do espectro protetivo da norma, sem qualquer razão de interesse público -
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na acepção mais ampla deste termo - que a justificasse.

Posicionamento semelhante já foi objeto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça

STJ no Recurso Especial nº 302.906/SP em que restou consignado que ‘o Estado só

está  autorizado  a  flexibilizar  restrições  urbanístico-ambientais  convencionais  na

presença  de  inequívoco  interesse  público.’  (Superior  Tribunal  de  Justiça  Federal,

Recurso  Especial  nº  302.906/SP,  rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Órgão  Julgador

Segunda Turma, DJ de 1º/12/2010).

Destaca-se,  também,  que  a  redação  proposta  pelo  Parlamento  prejudicará  o

cumprimento das metas da Ação 1209 Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio das

Velhas, previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

cuja finalidade é viabilizar a revitalização desta Bacia.”

Estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  vetar  parcialmente  a

Proposição em causa, por  ser inconstitucional  e contrária ao interesse público, as

quais ora submeto ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 175/2012*

Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse

público, à Proposição de Lei tombada sob o nº 20.914, que dispõe sobre o Sistema

de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Será objeto de veto o inciso III do parágrafo único do art. 2º, nos termos seguintes:

Art. 2° - (...)

III  -  os  cursos,  estágios  e  demais  atividades  de  interesse  da  Polícia  Militar  do

Estado de  Minas Gerais - PMMG -, realizados por seu efetivo em instituições não

vinculadas a sua estrutura.

Razões do Veto

A proposta de ato normativo, tal como enviada à Assembleia Legislativa, por meio
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da Mensagem nº 46/2011, objetivava ajustar a legislação que trata do Sistema de

Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais à Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional e, desse modo, respaldar a educação profissional realizada pela

Corporação e assegurar a continuidade dos trabalhos dos Colégios Tiradentes que

são referência nacional entre as Corporações Militares.

Durante a tramitação legislativa, ao Projeto de lei nº 1.583/2011 foi apresentado o

Substitutivo nº 1, que buscou conferir mais clareza ao texto e aperfeiçoar o sistema

de  ensino  em  questão,  apresentando  normas  que  conferem  mais  efetividade  ao

Sistema.  Entretanto,  com  essas  alterações,  o  dispositivo  que  trata  do  rol  de

integrantes do referido sistema foi alterado significativamente. Nele foram incluídos

conceitos  amplos  e  indeterminados  que  o  ampliam  sobremaneira,  traduzindo

verdadeira cláusula aberta que insere no Sistema instituições de ensino desprovidas

de vínculo com a Polícia Militar do Estado.

Assim,  por  entender  que  as  prescrições  ínsitas  no  dispositivo  não  atendem  ao

interesse público, visto que ampliam de forma indeterminada o rol de integrantes do

sistema de ensino em comento, oponho veto parcial para excluir da sanção o inciso III

do parágrafo único do art. 2º a Proposição nº 20.914.

Estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  vetar  parcialmente  a

Proposição em causa, por ser contrária ao interesse público, as quais ora submeto ao

necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 176/2012*

Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 20.913, que

dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura

vegetal ou animal de uso culinário e dá outras providências.
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A Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  se

manifestou contrária aos artigos 4º, 5º, 6º e 7º, abaixo transcritos, pelas razões que

se seguem:

“Art.  4° - O título do Capítulo VII da Lei n° 18.03 1, de 2009, passa a ser: ‘DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS E DOS NÃO INERTES’.

Art.  5° -  O art.  45 da Lei  n° 18.031,  de 2009,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

‘Art. 45 - Os órgãos estaduais competentes editarão as normas relativas à gestão

dos resíduos sólidos Classe I - Perigosos e Classe II-A - Não inertes que apresentem

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, observada a legislação

federal.’.

Art. 6° - Ficam acrescentados à Lei n° 18.031, de 2 009, os seguintes arts. 46-A a

46-I:

‘Art.  46-A - Os empreendimentos que operem com fonte móvel no transporte de

resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não inertes que apresentem

significativo  risco  à  saúde  pública  ou  à  qualidade  ambiental  observarão  as

disposições constantes nesta lei,  sem prejuízo das demais exigências sanitárias e

ambientais constantes na legislação federal e estadual pertinentes.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se fonte móvel o uso de

veículo e de equipamento para o transporte de resíduo em rodovia, ferrovia e hidrovia

ou por meio aéreo.

Art.  46-B  -  A  unidade  geradora  ou  receptora  de  resíduos  sólidos  Classe  I  -

Perigosos ou Classe II-A - Não inertes deverá ser projetada, instalada e operada em

conformidade com a legislação pertinente e será monitorada pelo órgão ambiental

competente.

Art. 46-C - O órgão ambiental estadual competente criará e manterá o Cadastro de

Empresas Transportadoras de Resíduos Sólidos Classe I - Perigosos e Classe II-A -

Não inertes  para  atender  as  medidas  de  controle  e  de  fiscalização  do  transporte

desses resíduos.

Art. 46-D - O armazenamento temporário de resíduos sólidos Classe I - Perigosos

ou Classe II-A - Não inertes pelo gerador ou por empresa de tratamento intermediário
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ou de transporte observará as normas dos órgãos de controle ambiental federal e

estadual e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 1° - O volume máximo de armazenamento temporário de resíduos sólidos Classe

I  -  Perigosos  ou  Classe  II-A -  Não  inertes  não  poderá  ultrapassar  o  volume  de

geração previsto em cadastro para o período de cento e oitenta dias.

§ 2° - Em função da natureza e do risco ambiental, o período de armazenamento

temporário de resíduos não poderá ser superior a:

I - cento e cinquenta dias para os resíduos da Classe I - Perigosos;

II - cento e oitenta dias para os resíduos da Classe II-A - Não inertes.

§ 3° - Na apuração dos critérios volume e período d e armazenamento, aplicar-se-á

o que ocorrer primeiro.

§ 4° - As atividades de transporte, tratamento inte rmediário ou definitivo de resíduos

sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não inertes só poderão ser executadas

por pessoa jurídica licenciada especificamente para esse fim pelo órgão ambiental

competente.

Art. 46-E - O gerador, o destinatário e o transportador de resíduos sólidos Classe I -

Perigosos ou Classe II-A - Não inertes informarão ao órgão ambiental competente,

anualmente,  por  meio  de  declaração  formal,  o  volume  de  resíduo  gerado,

armazenado, transportado e destinado.

Parágrafo único -  Na declaração a que se refere o “caput” deste artigo deverão

constar, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do declarante;

II - discriminação do resíduo, em conformidade com a legislação e a norma técnica

aplicável;

III  -  quantidade  gerada,  armazenada,  transportada  ou  destinada,  segundo  a

atividade específica do declarante;

IV - tecnologia de tratamento aplicada;

V - identificação da origem ou do destino do resíduo, segundo a atividade específica

do declarante;

VI - plano de gerenciamento de resíduos sólidos em consonância com o disposto

nesta  lei  e  na  Lei  Federal  n° 12.305,  de  2  de  agost o  de  2010,  subscrito  por



232
____________________________________________________________________________

responsável técnico habilitado perante o conselho de classe competente.

Art.  46-F  -  Havendo  alternativa  tecnológica  viável  para  a  reutilização  ou  a

reciclagem de resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não inertes, fica

proibida a sua disposição final em aterros industriais.

Art. 46-G - O gerador de resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não

inertes  passíveis  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá  apresentar  plano  de

reciclagem ou reutilização do resíduo, observados os seguintes prazos:

I - cento e oitenta dias, no caso de geração;

II - trezentos e sessenta e cinco dias, no caso do passivo existente.

Art. 46-H - O gerador de resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não

inertes  não  passíveis  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá,  semestralmente,

comprovar a destinação do resíduo.

Art. 46-I - O responsável pela degradação ou contaminação de área em decorrência

de acidente ambiental  ou pela disposição irregular  de resíduos sólidos Classe I  -

Perigosos ou Classe II-A - Não inertes é obrigado a promover a recuperação da área

em  conformidade  com  as  normas  legais  aplicáveis  e  com  as  determinações

estabelecidas pelo órgão ambiental competente.’.

Art. 7° - O gerador de resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não

inertes, nos termos da Lei n° 18.031, de 2009, deve rá apresentar ao órgão ambiental

competente,  em até cento e vinte dias  contados da data de publicação desta lei,

inventário  da  destinação  do  passivo  dos  resíduos  gerados  nos  sessenta  meses

anteriores.”

Razões do Veto

“O projeto de lei inicialmente disciplinava apenas a coleta, tratamento e reciclagem

de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário. Entretanto, na análise

de  segundo  turno  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  foi  aprovado  substitutivo  ao

vencido de 1º turno, modificando um capítulo inteiro da Política Estadual de Resíduos

Sólidos, de que trata a Lei n° 18.031, de 12 de jan eiro de 2009.

A inclusão  altera  e  inclui  dispositivos  do  Capítulo  VII  da  citada  Lei,  que  aqui

transcrevemos:
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‘CAPÍTULO VII

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS

Art. 45 - Os órgãos estaduais competentes editarão as normas relativas à gestão

dos resíduos sólidos perigosos.

Art. 46 - O transporte, o armazenamento, o depósito, a guarda e o processamento

de  resíduos  perigosos  no  Estado  depende  de  prévia  autorização  dos  órgãos

ambientais competentes.

Parágrafo único - A importação e a exportação de resíduos perigosos deverão ser

comunicadas ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.’

Com  a  Proposição  ora  em  análise,  o  Capítulo  passaria  a  ter  a  seguinte

denominação: ‘Dos resíduos sólidos perigosos e dos não inertes’ e receberia diversos

novos artigos, detalhando as formas de controle sobre este tipo de resíduos, além de

um sistema estadual de registro, declaração e inventários sobre os mesmos e seus

diferentes operadores.

Não obstante, de acordo com a ABNT NBR 10.004, a classificação dos resíduos

sólidos perigosos e dos não inertes é feita considerando-se suas características, que

são  distintas  e  não  podem  ser  tratados  da  mesma  forma  e  com  as  mesmas

restrições.

Salienta-se  que,  posteriormente  à  entrada  em  vigor  da  Lei  n° 18.031/09,  foi

aprovada, em nível federal, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a

Política Nacional de Resíduos Sólidos.

(...)

Observa-se que a política nacional  de resíduos sólidos cria  diversas obrigações

para os operadores de resíduos perigosos em todas as fases de sua gestão. Nesse

diapasão, temos a considerar:

A Proposição de Lei não faz remissão nem correlaciona os dispositivos incluídos na

Lei n° 18.031/09, de âmbito estadual, com os da Lei  nº 12.305/10, de âmbito nacional.

Um exemplo é o Cadastro de Empresas Transportadoras de Resíduos Sólidos Classe

I - Perigosos e Classe II-A - Não inertes previsto no artigo 46-C da alteração incluída

pelo artigo 4º da Proposição. Não é possível, a partir da leitura do dispositivo, saber

se  tal  cadastro  vai  ser  parte  do  Cadastro  Nacional  de  Operadores  de  Resíduos
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Perigosos, previsto na Lei nº 12.305/10, ou se vai ser mais um sistema de controle,

independente  do  primeiro,  o  que  pode  levar  a  dúvidas  e  a  uma  desnecessária

sobreposição de competências.

De um modo geral, somente uma leitura detalhada das duas normas permite tentar

separar o que são obrigações comuns e correlacionadas nos dois textos do que são

novas  atribuições  incluídas  pela  legislação  estadual.  Ademais,  os  dispositivos  da

Proposição de Lei nº 20.913 apresentam redação mais detalhada, com perfil mais de

norma regulamentar.

Pelos pontos apresentados acima e, considerando a necessidade de execução dos

dispositivos de norma de âmbito nacional em harmonia com os de norma estadual, o

ônus e dificuldade de compreensão que poderão ocorrer aos operadores de resíduos

perigosos  quando da  execução  das  obrigações  das  duas  normas  e,  por  fim,  um

possível engessamento de matéria detalhada, com traço regulamentar, em corpo de

Lei, sugerimos o veto aos artigos 4º, 5º e 6º e 7º da Proposição de Lei nº 20.913.”

São  estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me levam  a  opor  veto  parcial  à

Proposição em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia

Legislativa.

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 177/2012*

Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa  o nome de Genilson

Ribeiro Zeferino para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins -

FUCAM.

A  referida  Fundação  tem  por  finalidade  apoiar  a  permanência  de  crianças,

adolescentes e jovens na escola, por meio da organização e da oferta de proteção

social dirigida e focada.
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O indicado tem qualificação profissional e experiência administrativa nos setores

público e privado compatíveis com a nova área de atuação, preenchendo, assim, os

requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FUCAM.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 56/2012

Indicação do nome do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino para o cargo de Presidente da

Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 178/2012*

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia,  Projeto  de lei  que visa dar  a denominação de MAGISTRA à

Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores.

A demanda surge da necessidade da criação de uma identidade para a Escola de

Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de forma que ela possa ser

reconhecida  por  todos  os  segmentos  da  educação  mineira  como  a  “Escola  da

Escola”. Assim, deseja-se que a referida unidade não seja mais uma, mas que seja

referência com uma proposta que coadune com as necessidades e demandas do

Estado.

Neste  sentido,  a  escolha  de  um  nome que  possa  refletir  tais  anseios  assume

fundamental importância.

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 2.785/2012

Dá  a  denominação  de  MAGISTRA à  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento

Profissional de Educadores.
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Art.  1º  -  A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional  de Educadores,

instituída pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a denominar-se

MAGISTRA.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr.  Alcides Guedes Filho,  Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário em

Minas Gerais, encaminhando o termo de referência da 1ª Conferência Estadual de

Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  e  solicitando  o  apoio  desta  Casa  para  a

realização do evento. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Alencar  Santos  Viana  Filho,  Diretor-Geral  do  Iter-MG  (interino),

encaminhando o relatório referente ao ano de 2011 das atividades relacionadas com

a alienação ou concessão administrativa das terras públicas e devolutas urbanas e

rurais. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Alexandre  de  Menezes  Rodrigues,  Corregedor  do  CRMMG,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 2.890/2011/SGM.

Do Sr. André Luiz Tarquínio da Silva Barreto, Procurador da República no Município

de Sete Lagoas, prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.126/2011, da

Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra em

Minas Gerais,  prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.972/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Carolina  Queiroz  Alves,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  da

Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário (substituta), encaminhando termo aditivo ao convênio que

menciona, bem como cópia do plano de trabalho e do extrato publicado no DOU. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Celso Ávila Prado, Delegado-Geral da Superintendência de Investigações e

Polícia Judiciária da Polícia Civil, prestando informações relativas ao Requerimento nº

1.970/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  TJMG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.448/2011, da Comissão de Participação

Popular.

Da Sra. Denilva de Almeida Nunes, Coordenadora-Geral (substituta) de Convênios

da Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República  (3),  prestando  informações  relativas  a

convênios,  que  menciona,  firmados  entre  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República e a Secretaria de Defesa Social e entre a Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Desenvolvimento

Social.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Dosreis Rodrigues de Souza, Presidente da Associação Centro de Formação

e Renovação de Vida, solicitando sejam destinados recursos orçamentários para a

compra  de  veículos  e  móveis  e  para  a  execução de  projetos  terapêuticos  dessa

Associação. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Edelvira  Tureta,  Coordenadora  Regional  da  Funai  em  Governador

Valadares,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 596/2011,  da

Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas  ao  requerimento  da  Comissão de Assuntos  Municipais  encaminhado por

meio do Ofício nº 2.508/2011/SGM.

Do  Sr.  Emanoel  da  Silva  Sady,  Presidente  do  Sindicato  dos  Empregados  nas

Empresas de Transporte  de  Valores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  comunicando o

registro  dessa  entidade no  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (2), informando a liberação

dos  recursos  financeiros  que  menciona,  destinados  a  garantir  a  execução  de
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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.  João  da  Silva  Ferrão,  Presidente  da  Agência  para  o  Desenvolvimento

Integrado  do  Sul  e  Sudoeste  de  Minas  Gerais,  e  outros,  pedindo  providências

relativamente às  consequências  ambientais  da ampliação do perímetro urbano de

Poços de Caldas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  José  Pereira  da  Silva,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  da

Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (substituto), informando a

liberação de recursos financeiros desse Ministério em favor do Estado, destinados à

execução  de  ações  de  socorro  e  assistência  às  vítimas  das  chuvas  e  ao

restabelecimento de serviços essenciais nos Municípios em situação de emergência

ou calamidade pública. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.162  e  1.282/2011,

respectivamente das Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos.

Do Sr. Juliano Alcântara Noman, Secretário de Aeroportos da Secretaria de Aviação

Civil  da Presidência da República, encaminhando cópias de convênios celebrados

entre essa Secretaria 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. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.572/2011, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, informando que

o valor da Receita Corrente Líquida do Estado no período de janeiro a dezembro de

2011 foi de R$37.284.183.547,59. (- 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.  Luiz  Fabrício  Vieira  Neto,  Diretor  de  Políticas  Penitenciárias  do

Departamento  Penitenciário  Nacional,  do  Ministério  da  Justiça  (2),  informando  a

celebração de convênio entre esse Ministério e o Estado para a reestruturação da
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Escola de Formação da Secretaria  de Defesa Social e informando a liberação de

recursos financeiros para esse fim. (- 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.  Marcos  Alberto  Barbosa  de  Carvalho,  Chefe  da  Divisão  de  Convênios

(substituto) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2), encaminhando cópias

de termos aditivos aos convênios que menciona firmados entre esse Ministério e a

Emater-MG  e  entre  esse  Ministério  e  o  Estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.571 e  2.056/2011, respectivamente

das Comissões de Direitos Humanos e de Esporte.

Da Sra. Maria Isabel Rolla França, Superintendente Central de Política de Recursos

Humanos  da  Secretaria  de  Planejamento,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.041/2011, da Comissão de Particip ação Popular.

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF  (4),

informando a celebração de contratos e termo aditivo que beneficiam 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.  Maurílio  Soares  Guimarães,  Presidente  da  Emater-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.052/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, solicitando cópia das notas

taquigráficas  da  audiência  pública  da  Comissão  de  Cultura  em  8/11/2011.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Do  Sr.  Paul  Singer,  Secretário  Nacional  de  Economia  Solidária,  informando  a

celebração de convênios que beneficiam 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.)



240
____________________________________________________________________________

Do Sr. Pier Giorgio Senesi Filho, Secretário de Serviços Urbanos de Belo Horizonte,

dando  ciência  da  nova  sistemática  de  fiscalização  adotada  pelo  Município.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Rafael Vieira Fernandes de Castro, Chefe do Serviço de Acompanhamento

de  Convênios  (substituto)  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (2),

informando a celebração de termos aditivos a convênios que beneficiam 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.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da  BHTRANS,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais

encaminhado por meio do Ofício n° 3.508/2011/SGM.

Da Sra. Regina Maria Filomena de Luca Miki, Secretária Nacional de Segurança

Pública,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.484/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 849/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

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

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.168/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Sabrina Durigon Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Justiça  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.979  e

2.060/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

TELEGRAMA

Do Sr. Arnaldo Melo, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,

manifestando solidariedade às vítimas das chuvas no Estado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIUIÇÃO Nº 30/2012

Acrescenta o § 8º ao artigo 4º, do Título II, dos direitos e garantias fundamentais da

Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O art. 4º da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 4º – O Estado assegura no seu território e nos limites de sua competência, os

direitos  e  garantias  fundamentais  que  a  Constituição  da  República  confere  aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

§ 1º – (…)

§ 8º – A água é um bem fundamental à vida e, como tal, o Estado tem o dever de

garantir sua disponibilização em condições de uso a todos os cidadãos, em especial à

população  carente,  independentemente  de  sua  localização  e  de  pagamento  de

qualquer natureza.”.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Liza  Prado  -  Antonio  Lerin  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -

Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Durval Ângelo - Elismar Prado - Délio Malheiros - Fábio Cherem - Fred

Costa  -  Doutor  Viana  -  Gustavo  Corrêa  -  Duarte  Bechir  –  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira - Maria Tereza Lara - José Henrique - Leonardo Moreira - Rogério Correia -

Tiago Ulisses - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Zé Maia - Sargento Rodrigues.

Justificação: A distribuição de água potável é obrigatória e sua disponibilização para

a população, através de obras civis, é responsabilidade do poder público, mesmo que

administrada  em  regime  de  concessão  ou  permissão.  Solução  alternativa  de

abastecimento de água para consumo humano é toda modalidade de abastecimento

coletivo de água distinta, incluindo entre outras, fonte, poço comunitário, distribuição

por veículo transportador, instalações condominiais horizontais e verticais. A União, os

Estados  e  os  Municípios  estão  obrigados  a  cumprir  as  normas  legais  para  a

distribuição de água potável no Brasil, que é o ato administrativo vinculado, excluindo

a  discricionariedade.  O  fornecimento  de  água  potável  torna-se  um  direito

fundamental, pois está ligado à sobrevivência de cada ser.

Em 2000,  constatou-se que aproximadamente 3 bilhões de pessoas não tinham
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qualquer  acesso a  saneamento  básico,  enquanto  aproximadamente 1,5  bilhão de

pessoas não possuíam acesso a água em quantidade mínima para atender suas mais

básicas  necessidades.  A importância  do  tema  levou  a  Organização  das  Nações

Unidas – ONU – a definir o período compreendido entre 2005 e 2015 como a “Década

Internacional para a Ação Água para a vida”.

A água tanto é o principal bem necessário a suprir a vida na dessedentação dos

seres vivos como é indispensável  geradora de recurso econômico na irrigação de

plantações, indústria, lazer, entre outras áreas. Nesse sentido, o direito à água, bem

não  renovável,  pode  ser  entendido  como  desdobramento  do  direito  à  vida,

transcendendo  a  categoria  de  direito  fundamental  difuso,  de  terceira  geração,

podendo também ser classificado como de primeira geração.

Em que pese nossa Constituição pouco ou nada tratar especificamente sobre a

água, é certo que tal direito está implícito tanto no direito à vida e à saúde como no

princípio  fundamental  de  dignidade da pessoa humana.  No plano  internacional,  a

Declaração de Direitos Humanos de 1948, em seu art. 25, e o Pacto dos Direitos

Econômicos Sociais e Culturais, em seus arts. 11 e 12, também tratam, embora não

expressamente, do direito à vida e à saúde sob um espectro bastante amplo. Convém

ressaltar  ainda  o  posicionamento  adotado  pelo  Comitê  dos  Direitos  Econômicos,

Sociais e Culturais das Nações Unidas em sua 29ª sessão, ocorrida em Genebra em

novembro de 2002,  que culminou na Observação Geral  nº  15,  tendo como título

“Direito à Água”, fazendo alusão aos arts. 11 e 12 do Pacto dos Direitos Econômicos

Sociais e Culturais, na qual se definiu o direito a um fornecimento suficiente de água

de qualidade a um custo acessível.

Nesse  sentido  a  agenda  21,  em  seu  capítulo  18,  prescreve  que  “ao  usar  os

recursos hídricos deve-se dar prioridade à satisfação das necessidades básicas e à

proteção dos ecossistemas”. Deve ser assegurado aos usuários ainda o pagamento

de tarifas adequadas. A Conferência Internacional sobre a Água Doce (Bonn, 2001),

também dispõe que “água é um bem econômico e um bem social que deve distribuir-

se primeiramente para satisfazer as necessidades humanas básicas”.

Convém mencionar também outros importantes tratados internacionais atinentes à

água: Conferência das Nações Unidas sobre as Águas, celebrada em Mar Del Plata
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em 1977; a Conferência Internacional sobre Água e o Meio Ambiente, celebrada em

Dublin  em  1992;  a  Conferências  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  (Rio  92);  a  Conferência  Internacional  sobre  Água  e

Desenvolvimento Sustentável, celebrada em Paris em 1998; a Declaração de Nova

Deli de 1990; Conferência Internacional sobre a Água Doce, celebrada em Bonn em

2001.

No Brasil,  como dito,  apesar  de  a  Constituição não fazer  menção expressa ao

direito à água, a Política Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico elenca

diversos  instrumentos  e  mecanismos  de  concretização  do  direito  à  água.  Nesse

ínterim, é fundamental  o papel  desempenhado pela Agência Nacional de Águas –

ANA –, criada pela Lei nº 9.984, de 2000, que por meio de resoluções e dos contratos

de concessão que elabora normatiza a matéria e impõe uma série de encargos aos

concessionários. Como exemplo de reflexo dos institutos internacionais citados, faz-

se menção ao princípio da universalidade, que trata do amplo acesso aos indivíduos

tanto ao abastecimento quanto ao saneamento básico, e ao princípio da modicidade

das tarifas, que assegura que o preço a ser pago pelos usuários não torne impeditivo

usufruir-se do direito  à utilização do bem maior a continuidade da vida em nosso

planeta,  disposições  estas,  que embora  normatizadas,  não são cumpridas,  e,  em

sendo atendidas como determinadas, proporcionarão ao cidadão o bem-estar em ser

amparado pelo  manto  constitucional,  recebendo o  que lhe  é  garantido  por  direito

inalienável, a vida em sua plenitude de tranquilidade, protegida e assistida por um

Estado eficiente e alerta às questões básicas do ser humano.

São  essas  as  razões  por  que  apresentamos  essa  proposta  de  emenda  à

Constituição. Contamos com o apoio dos nobres pares para que seja aprovada.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.786/2012

Declara de utilidade pública a Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –,

com sede no Município de Monsenhor Paulo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Paulense de Proteção à
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Infância – Appi –, com sede no Município de Monsenhor Paulo.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação:  A Associação  Paulense  de  Proteção  à  Infância  –  Appi  –  é  uma

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 29/12/49, que tem como fim colaborar

com  os  poderes  públicos  no  que  se  refere  ao  cuidado  da  saúde,  educação,

alimentação, higiene, recreação, estímulo e guarda de crianças, colaborando com as

famílias necessitadas por meio da prestação de serviços gratuitos.

Essa  associação  civil  assiste  atualmente,  de  forma  gratuita,  45  crianças  do

Município  de  Monsenhor  Paulo,  sendo 27 em regime de creche,  composto por  8

horas diárias com promoção de atividades educativas e recreativas e 18 de atividades

complementares de reforço escolar e recreação, realizadas por períodos de 4 horas

diárias.

Acreditamos que ser reconhecida como entidade de utilidade pública fortalecerá o

trabalho  que  vem  sendo  realizado  pela  referida  instituição,  trazendo  maiores

benefícios para as crianças e famílias já assistidas e também para todas aquelas que,

em virtude dessa declaração, puderem se beneficiar das atividades promovidas por

essa entidade.

A Appi preenche todos os requisitos legais para a 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

apresentado,  razões  pelas  quais  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 2.787/2012

Define os critérios, diretrizes e procedimentos para concessão do aluguel social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A concessão do benefício assistencial  de caráter  eventual  denominado
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aluguel  social  a  núcleos  familiares  residentes  no  Estado  fica  condicionada  ao

atendimento dos critérios, diretrizes e procedimentos fixados nesta Lei.

Art.  2º  -  Para cada núcleo familiar  beneficiário  será indicada uma única pessoa

física titular do aluguel social.

Parágrafo único - Nos casos de separação conjugal, emancipação de dependentes

ou outra forma de subdivisão em que seja formado um novo núcleo familiar, deverá

ser elaborada uma avaliação social que indicará a necessidade de se conceder o

benefício ao novo núcleo familiar  e a manutenção do benefício ao núcleo familiar

original.

Art. 3º - O aluguel social será concedido nos casos:

I  -  de  destruição,  parcial  ou  total,  do  imóvel  residencial  do  beneficiário,  em

decorrência de situação de calamidade pública;

II - de necessidade de reassentamento de famílias residentes em áreas de alto risco

ambiental;

III - de destruição, parcial ou total, do imóvel residencial do beneficiário, em virtude

de acidentes causados por ações, atividades ou obras executadas pelo poder público

ou por concessionárias de serviços públicos; e

IV - de inviabilização do uso ou do acesso ao imóvel residencial do beneficiário, em

virtude de acidentes causados por ações, atividades ou obras executadas pelo poder

público ou por concessionárias de serviços públicos.

§ 1º - O beneficiário poderá usufruir do aluguel social pelo tempo que for necessário

para que o poder público ou a concessionária de serviços públicos providencie um

local adequado para nova moradia, ou recupere as condições de habitabilidade do

imóvel residencial original.

§ 2º - Fica vedado o uso do aluguel social para quaisquer outras situações não

indicadas neste artigo.

§ 3º - O recebimento do aluguel social não exclui a possibilidade de recebimento de

outros  benefícios  sociais  ou compensação para  famílias  atingidas  pelas  situações

indicadas nesse artigo.

§ 4º -  Nos casos indicados nos incisos III  e IV deste artigo,  o Poder Executivo

deverá  buscar  o  ressarcimento  dos  pagamentos  efetuados  junto  aos  órgãos  ou
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empresas responsáveis pelo sinistro.

Art.  4º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  situação de calamidade pública

qualquer situação anormal advinda ou decorrente de fenômenos naturais, acidentes

ou  de  más  condições  de  habitabilidade que  causem  sérios  danos  à  comunidade

afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, tais como:

I - ocorrência de baixas ou altas temperaturas;

II - tempestades;

III - enchentes;

IV - inversão térmica;

V - grandes incêndios florestais ou urbanos;

VI - epidemias;

VII  -  presença  de  vetores  de  doenças  infecto-contagiosas  com  alto  índice  de

letalidade;

VIII - desmoronamento de encostas, sedimentos ou vegetação; e

IX - condições extremas de insalubridade no imóvel ou no seu entorno imediato.

§ 1º - O núcleo familiar atingido por situações de calamidade pública fará jus ao

aluguel  social  independentemente  de  haver  declaração  formal  do  estado  de

calamidade pública por parte do poder público.

§  2º  -  A tipologia  apresentada neste  artigo  também poderá  ser  utilizada para a

avaliação de riscos ambientais.

Art. 5º - Nos casos previstos no art. 3º desta lei, a interdição do imóvel residencial

do  beneficiário  deverá  ser  lavrada  com  base  em  laudo  técnico  elaborado  por

profissional devidamente qualificado e registrado no respectivo conselho profissional,

contendo, no mínimo:

I - os dados de identificação civil de todos os indivíduos residentes no imóvel;

II - os dados de localização e características gerais do imóvel;

III - o tipo, o grau, a temporalidade e a extensão do risco ambiental, adotando-se as

seguintes definições:

a) tipo - é a natureza do risco ou situação de calamidade conforme descrita no

“caput” do art. 3º;

b)  grau  -  é  a intensidade do risco  de  acordo com metodologia  estabelecida na
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legislação vigente;

c) temporalidade - o tempo previsto para que as ações de mitigação ou minimização

da situação de risco ou calamidade tenham efeito; e

d) extensão - descrição ou delimitação da área atingida pela situação de risco ou

calamidade; e

IV -  identificação clara do nome, número  de  matrícula e registro profissional  do

responsável técnico pela emissão do laudo.

Art.  6º  -  O aluguel  social  será instituído mediante contrato estabelecido entre o

Município, o beneficiário e o proprietário do imóvel.

§ 1º - na efetivação do contrato de aluguel social, o Município poderá efetuar um

depósito  inicial  de  até  três  meses,  em  favor  do  proprietário,  a  título  de  garantia

prevista na legislação vigente.

§  2º  -  o  pagamento  das  obrigações  mensais  deverá  ser  feito  diretamente  ao

proprietário do imóvel, enquanto durar o contrato, através de instrumento específico

definido pelo Poder Executivo.

Art. 7º - Caberá ao Poder Executivo para a concessão do aluguel social:

I  -  manter  um  cadastro  permanente  de  proprietários,  imobiliárias  e  imóveis

disponíveis para serem alugados;

II - zelar pela pontualidade dos pagamentos nos contratos estabelecidos;

III  -  estabelecer  na  Lei  Orçamentária  Anual  os  recursos  para  a  concessão  do

benefício;

IV -  preparar relatórios  anuais  a serem apresentados ao Tribunal  de Contas do

Município, informando a quantidade de núcleos familiares beneficiados, os recursos

pagos e as situações que demandaram a concessão do aluguel social;

V - definir o órgão municipal que ficará responsável pela abordagem às famílias,

pela  avaliação  social  e  pelo  pagamento,  acompanhamento  e  fiscalização  dos

contratos; e

VI - manter uma planta de valores regionalizada para ser usada como referência no

estabelecimento  dos  contratos  e  evitar  distorções  quanto  aos  valores  médios  do

mercado de aluguéis residenciais nos diferentes bairros.

Parágrafo  único  -  Imóveis  vazios  e  em  boas  condições  de  habitabilidade  que
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estejam  indicados  na  legislação  para  parcelamento,  edificação  ou  utilização

compulsórios, não poderão ser utilizados para aluguel social.

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a celebrar convênio com órgãos públicos

de processamento de dados visando à manutenção do cadastro a que se refere o

inciso I do art. 7º e ao acompanhamento dos benefícios concedidos e dos imóveis

disponíveis para contratação.

Art.  9º  -  Durante  a  vigência  do  contrato  de  aluguel  social,  são  deveres  do

proprietário do imóvel:

I - entregar ao beneficiário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se

destina;

II - garantir, durante o tempo do contrato, o uso manso e pacífico do imóvel locado;

III - pagar as despesas extraordinárias de condomínio especialmente quanto a:

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das

esquadrias externas;

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;

d)  indenizações  trabalhistas  e  previdenciárias  pela  dispensa  de  empregados,

ocorridas em data anterior ao início da locação;

e)  instalação  de  equipamento  de  segurança  e  de  incêndio,  de  telefonia,  de

intercomunicação, de esporte e de lazer;

f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; e

g) constituição de fundo de reserva.

IV - manter, durante o contrato, a forma e a destinação do imóvel;

V - responder pelos vícios ou defeitos anteriores ao contrato; e

VI  -  fornecer  ao  Município  e  ao  beneficiário  memorial  descritivo  e  relatório  de

vistoria contendo descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega,

com expressa referência aos eventuais defeitos existentes.

Art.  10  -  Durante  a  vigência  do  contrato  de  aluguel  social,  são  deveres  do

beneficiário:

I - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a

natureza deste e com o estabelecido no contrato,  devendo tratá-lo com o mesmo
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cuidado como se fosse seu, vedada a sublocação a qualquer título;

II  -  restituir  o  imóvel,  findo  o  contrato,  no  estado  em  que o  recebeu,  salvo  as

deteriorações decorrentes do seu uso normal;

III - levar imediatamente ao conhecimento do proprietário o surgimento de qualquer

dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de

terceiros;

IV - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas

instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

V - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio

e por escrito do locador;

VI - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e

encargos  condominiais,  bem  como  qualquer  intimação,  multa  ou  exigência  de

autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VII - pagar as despesas de telefone e de consumo de energia e gás, água e esgoto;

VIII  -  pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendendo-se como tais as

necessárias à administração respectiva, especialmente:

a)  salários,  encargos  trabalhistas,  contribuições  previdenciárias  e  sociais  dos

empregados do condomínio;

b) consumo de água e esgoto, gás e energia das áreas de uso comum;

c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;

d)  manutenção  e  conservação  das  instalações  e  equipamentos  hidráulicos,

elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum;

e)  manutenção  e  conservação  das  instalações  e  equipamentos  e  uso  comum

destinados à prática de esportes e ao lazer;

f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;

g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso

comum;

h)  rateios de saldo devedor,  salvo se referentes a período anterior  ao  início da

locação;

i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente, utilizado no custeio ou na

complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a
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período anterior ao início do contrato;

IX - permitir a vistoria do imóvel pelo proprietário ou pelo representante do Poder

Executivo, mediante combinação prévia de dia e hora; e

X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;

§ 1º - O beneficiário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no inciso

VII deste artigo, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal,

podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas.

§ 2º - No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade

da mesma pessoa,  os  beneficiários  ficam obrigados ao pagamento das despesas

referidas neste artigo,desde que comprovadas.

Art. 11 - O contrato de aluguel social será encerrado:

I - por solicitação do beneficiário, a qualquer tempo;

II  -  por  liberação  da  residência  original  do  beneficiário,  após  comprovação  dos

órgãos de defesa civil da extinção das condições de risco ou calamidade;

III  -  por  solicitação  do  proprietário,  desde  que  com  antecedência  mínima  de

quarenta e cinco dias;

IV - por extinção dos prazos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  solicitação  de  encerramento  do  contrato  pelo

proprietário  do imóvel,  o  Poder Executivo deverá providenciar  um novo imóvel  no

prazo trinta dias.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

§ 1º - A regulamentação deverá contemplar, no mínimo:

I  -  os  modelos  de  formulário  para  o  cadastramento  dos  núcleos  familiares

beneficiários;

II - os órgãos responsáveis, respectivamente, pela elaboração de laudos técnicos,

pela abordagem às famílias, pela manutenção do cadastro de beneficiários, da planta

de valores tomados como referência e dos relatórios de prestação de contas a serem

enviados para o Tribunal de Contas do Estado;

III - os critérios, prazos e diretrizes para abordagem da equipe de assistência social

às famílias candidatas ao benefício do aluguel social;

IV - o cronograma e os procedimentos para a adequação dos benefícios atualmente
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em vigor;

V - o instrumento para efetivação dos pagamentos nos contratos já estabelecidos;

VI  -  os  critérios  para  o  credenciamento  de  imobiliárias  e  proprietários  para  a

formação de um cadastro permanente de imóveis a serem utilizados;

VII - a metodologia básica para elaboração da planta de valores regionalizada a ser

utilizada como base para os contratos e para a prestação de contas anual.

§ 2º - O prazo para adequação dos benefícios anteriores à publicação desta lei não

poderá ser superior a cento e oitenta dias contados a partir de sua regulamentação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  visa  preencher  uma enorme  lacuna  na  legislação  do

Estado no que diz respeito à proteção e à garantia dos direitos de famílias atingidas

por situações de alto risco ambiental, calamidade pública ou acidentes de grandes

proporções. O aluguel social representa um dos mais poderosos instrumentos para

garantia  do  direito  à  moradia,  íntima e  indissociavelmente  ligado  ao  princípio  da

dignidade da pessoa humana, fartamente insculpido na Constituição Federal e em

diversos tratados assinados pelo Brasil em nível internacional. No âmbito federal, a

Lei  nº  8.742,  de 1993 -  Lei  Orgânica da Assistência Social  -,  prevê claramente a

possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender necessidades advindas

de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

Entretanto,  quando  se  trata  da  legislação  de  Minas  Gerais,  verifica-se  uma

normatização  genérica,  de  escopo  voltado  apenas  para  a  indicação  de  valores

máximos a serem pagos, sem qualquer preocupação com os procedimentos a serem

adotados  ou  a  segurança  jurídica  dos  beneficiados.  Nos  últimos  anos,  temos

verificado que a aplicação do aluguel social se tornou mais uma dor de cabeça para

as famílias do que propriamente uma solução: atrasos nos pagamentos, incertezas

quanto ao período de duração do benefício, indefinições sobre quem efetivamente

teria  direito  a  ele  ou  sobre  a  forma de pagamento  aos  proprietários  dos imóveis

alugados tornaram o aluguel  social  um problema a mais na vida de  centenas de

famílias que já se encontravam em situação de precariedade.
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Outro problema muito grave, identificado mais recentemente, foram os sucessivos

malfeitos envolvendo a utilização desse benefício para agilizar e legitimar operações

de remoção sumária de famílias sem nenhuma necessidade ou, pior, para atender a

interesses  escusos  e  quiçá  ilegais.  A  utilização  do  aluguel  social  para  o

reassentamento de famílias atingidas por grandes obras públicas, por exemplo, não

somente é ilegal  como atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana,

pois atinge os direitos à moradia digna, ao ir e vir, à ampla defesa e à impessoalidade

nos  processos  administrativos,  entre  diversos  outros  direitos  e  princípios

constitucionais.  Trata-se  de  um  clamoroso  e  recorrente  atentado  ao  Estado

Democrático de Direito que almejamos passe a ser contido com este projeto.

Reconhecendo  a  gravidade  e  a  urgência  das  situações  em  que  famílias  são

atingidas por calamidades ou situações de alto risco ambiental, não se pode olvidar a

necessidade  da  mais  absoluta  clareza  e  transparência  nas  relações  a  serem

estabelecidas entre o poder público, os beneficiários e os proprietários que vierem a

integrar esse importante instrumento de assistência social.

Vale destacar que, em relação a outras tentativas de regulamentar esse benefício,

este projeto avança alguns passos por abarcar não apenas as famílias de mais baixa

renda, mas toda e qualquer família atingida por situações de alto risco ambiental ou

situação de calamidade pública  que,  por  quaisquer  motivos,  não tenha condições

imediatas de assumir os custos de uma nova moradia ou de uma moradia temporária

até que a situação de risco ou calamidade seja contornada ou revertida. Para tanto,

fica  clara  a  necessidade  de  se  levantar  uma  tabela  de  valores  regionalizada  e

constantemente atualizada,  evitando problemas recorrentes de  desatualização dos

valores  pagos  ou  a  dificuldade  de  se  encontrarem  moradias  condizentes  com  a

condição socioeconômica da família beneficiada.

Esperamos, com isso, dar um passo importante na proteção aos moradores diante

das recorrentes situações de ameaça que costumam assolar nossa cidade cujo sítio,

apesar de maravilhosamente belo, nos impõe uma constante vigilância acerca dos

fenômenos naturais e percalços advindos do seu processo de ocupação.

- 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 2.788/2012

Declara de  utilidade pública  a  Dynamis  Social,  com sede no Município  de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Dyn amis  Social,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que

pretende seja declarada de utilidade pública a Dynamis Social.

Fundada no ano de 2008, a Dynamis Social é uma entidade sem fins lucrativos que

atua na realização de relevantes atividades sociais, culturais e de lazer, no âmbito

nacional e internacional.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.789/2012

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de

1982, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, por doação, ao Município de

Campo Florido o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1982, passa a

se destinar à construção de centro de convenções.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1982.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Romel Anízio

Justificação: A Lei nº 8.392, de 1982, estabeleceu que fosse construída uma creche



254
____________________________________________________________________________

ou posto de assistência social no imóvel que especifica.

Ocorre que o Município de Campo Florido construiu um Centro de Referência em

Assistência  Social  -  Cras -  próximo a áreas  onde havia  demandas sociais,  como

também duas creches em bairros onde foram identificadas maiores necessidades.

Sendo assim,  é de suma importância  a alteração da citada lei  para viabilizar  a

construção de um centro de convenções que aproveitará sobremaneira a localização

estratégica do imóvel  e no qual  serão realizadas atividades cívicas, educacionais,

sociais e culturais.

Diante  do exposto,  espero contar  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 2.790/2012

Dispõe sobre a obrigação de instalação de painéis luminosos do lado externo das

balanças de pesagens de caminhões no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica obrigatória  a instalação de painéis luminosos do lado externo das

balanças de pesagens de caminhões no Estado,  para que os motoristas  possam

acompanhar em tempo real a pesagem.

Art.  2° -  As  despesas para a  realização desta  lei  c orrerão  à  conta  de  dotação

orçamentária própria.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 4º - As balanças de pesagem em atividade localizados no Estado terão o prazo

de quatro meses para se adequarem às exigências desta lei.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação:  Esta lei  tem o intuito  de moralizar as pesagens de caminnhões no

Estado.  Existem  casos  de  pesagens  de  caminhões  efetuadas  juntamente  com  o

motorista, o que aumenta a tara. Esses casos são noticiados por caminhoneiros, que

se encontram em estado de grande revolta.
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Por esse motivo, buscando concretizar o princípio da moralidade na administração

pública, “caput” do art. 37 da nossa Carta Maior, é que elaboramos esta lei.

Dessa forma, contamos com o apoio dos Deputados desta Casa para a aprovação

desta lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.791/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no

Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Juventude, com

sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Atlética Juventude é uma entidade sem fins lucrativos,

em  funcionamento  desde  7/8/2008,  que  tem  por  finalidade  fomentar  a  prática

esportiva  proporcionando  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e

desportivas, principalmente o futebol, podendo ainda participar ou competir em todas

as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino e

de caráter não profissional.

A referida Associação apresenta 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  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.792/2012

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Emília da Rocha ao Centro

Estadual de Educação Continuada - Cesec -, no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Emília  da Rocha o

Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec -, no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Antonio Lerin

Justificação: A proposta é para que seja denominada Escola Estadual Professora

Maria Emília da Rocha o Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec -, no

Município de Uberaba.

Foi sugerido o nome da educadora Maria Emília da Rocha, nascida em 5/3/44, na

Fazenda Ilha Grande, no Município de Conquista, filha de Otacílio da Rocha Freitas e

Divina Dias da Rocha. Veio a falecer no dia 28/2/2008, em Uberaba.

Foi professora e pedagoga, uma educadora no sentido real da expressão, dedicou

sua  vida  de  amor  não  só  à  sua  família,  como  também  a  todos  os  que  dela

necessitavam. Teve atuação significativa como professora em Conquista, iniciando no

magistério no ano de 1963, na Fazenda Ilha Grande, e posteriormente lecionou desde

o  antigo  pré-primário,  na  Escola  Estadual  Dr.  Prado  Lopes,  à  formação  de

professores no  Colégio  Normal  de Conquista.  Numa época em que os  meios  de

transporte eram escassos, ela colaborou voluntariamente no translado de alunos do

povoado em que residia, para as escolas do Município de Conquista, no veículo de

sua família. Em 1993 mudou-se para Uberaba e foi lotada como professora na 25ª

Delegacia  Regional  de  Ensino  de  Uberaba,  atual  Superintendência  Regional  de

Ensino de Uberaba - SRE de Uberaba -, atuando depois como analista educacional.

Entre muitas atribuições na SRE de Uberaba, foi  indicada pela Arquidiocese de

Uberaba para ser representante do Conselho de Ensino Religioso – Coner -, cujo

objetivo é a formação de professores para o ensino religioso nas escolas estaduais.
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Em  2001  ocupou  o  cargo  de  Supervisor  Regional  da  Divisão  de  Atendimento

Escolar e, nessa função, em 2002 foi responsável pelo processo de criação de Centro

Estadual de Educação Continuada – Cesec -, unidade escolar que dá oportunidades

de conclusão de ensino fundamental e médio aos jovens e adultos que não tiveram

acesso à escola, no tempo devido.

Em 2003, foi lotada no Cesec, onde atuou por 5 anos com sua habitual dedicação

ao trabalho, no cargo de Supervisora Pedagógica.

Cristã e católica fervorosa que era, trabalhou de fato por uma sociedade mais justa,

mais humana e igualitária. A evolução do ser humano era, portanto, a principal causa

de sua vida. Teve uma significativa atuação na pastoral vocacional da Arquidiocese de

Uberaba, participou da equipe de liturgia, catequese, batismo e Conselho Pastoral na

Paróquia de Santa Maria. Seu reduto de trabalhos sociais foi o Bairro Santa Maria, o

mesmo em que se situa a unidade escolar Cesec.

Como adepta da Teologia da Libertação, participou, efetivamente, dos movimentos

eclesiais de base, sempre alimentada pelo ideal de construção de um mundo em que

reinassem justiça, solidariedade, igualdade e fraternidade.

Nada mais justo do que a escola mencionada ter o nome desta ilustre educadora,

que  dedicou  a  sua vida  à  educação,  que  com sabedoria,  ponderação e  empatia

conseguia  transmitir  sempre  uma palavra  amiga e conselhos  oportunos  aos  seus

semelhantes.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.793/2012

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Neide Oliveira Gomes à Escola

Estadual Residencial 2000, localizada no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à

Escola Estadual Residencial 2000, localizada no Município de Uberaba.



258
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Antonio Lerin

Justificação:  A proposta  é  para  que  se  dê  a  denominação  de  Escola  Estadual

Professora Neide Oliveira Gomes à Escola Estadual Residencial 2000, no Município

de Uberaba.

Foi sugerido o nome da educadora Neide Oliveira Gomes, nascida em 12/9/42, em

Uberaba, e filha de Moacir Gomes e Adevina Oliveira Gomes. Desde criança, sabia

que  queria  ser  professora  quando  crescesse.  Ainda  muito  jovem,  ingressou  no

Colégio Nossa Senhora das Dores, concluindo seu curso de Magistério em 1962. Em

19/1/63, casou-se com Adilson Gomes, com quem teve três filhos.

Em março de 1963,  mudou-se para Jataí  (GO),  acompanhando seu esposo.  Ali

iniciou sua carreira de professora, realizando, portanto, o que sempre fora seu sonho.

Em 1964, voltou para Minas Gerais e assumiu um cargo de professora na Escola

Estadual  Frei  Teodósio,  de  Frutal.  De  1968 a  1980,  exerceu,  ainda  a  função de

Auxiliar  de  Secretaria  na  mesma  Escola.  Paralelamente,  cursou  Pedagogia  e

habilitou-se em Administração Escolar, Supervisão e Inspeção Escolar na Faculdade

Riopretense de Filosofia, Ciências e Letras, de São José do Rio Preto (SP).

A partir de 1981, passou a integrar o quadro dos servidores da Superintendência

Regional de Ensino de Uberaba, como Delegada Regional de Ensino. Durante os 28

anos em que trabalhou nesse órgão, exerceu, entre outras, a função de Inspetora

Escolar e coordenou o Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares - Procad.

Devido a sua dedicação e paixão pela educação, realizou um trabalho exemplar,

buscando  sempre  o  conhecimento  e  o  aperfeiçoamento  em suas  atividades.  Sua

experiência  em  diferentes  áreas  da  educação,  aliada  a  uma atuação exemplar  e

consciente  de  seus  deveres,  renderam-lhe  os  conhecimentos  necessários  para  o

exercício responsável das funções de um profissional da educação.

Faleceu em Uberaba,  no  dia 28/11/2011.  Retidão,  ética,  compromisso,  amizade,

solidariedade e compaixão são as palavras que melhor a definem.

Justifica-se, assim, que a referida Escola tenha o nome dessa ilustre educadora,

que dedicou sua vida à educação. Por sua dignidade e dedicação, tornou-se modelo
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de profissional a ser seguido e exemplo de pessoa a ser reverenciada.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por esta Casa.

- 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 2.794/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Organização  Regional  de  Combate  ao  Câncer  –

Orcca –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização Regional de Combate ao

Câncer – Orcca –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Organização Regional de Combate ao Câncer – Orcca – desenvolve

no Município  de Betim e região um trabalho de  promoção gratuita  de  assistência

social,  educação e saúde no combate ao câncer,  apoiando os acometidos e seus

familiares.  Conferir  a  essa  entidade  o  título  de  utilidade  pública  será  uma  ação

positiva  deste  Parlamento  em  reconhecimento  ao  trabalho  desenvolvido  pela

instituição, motivo pelo qual contamos com o voto dos nobres parlamentares desta

Casa Legislativa.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.795/2012

Declara de utilidade pública a Organização Arte e Vida Solidária - AVS -, com sede

no Município de São Pedro dos Ferros

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Arte e Vida Solidária,

com sede no Município de São Pedro dos Ferros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Maria Tereza Lara

- Publicado, vai o projeto às Comissões de 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 2.796/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à

população com deficiência física ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuários,

indumentárias  ou  similares,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  obrigados  a

adaptar,  no  mínimo,  um  de  seus  provadores  para  atendimento  às  pessoas  com

deficiência ou mobilidade reduzida.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  que  exploram  a  comercialização  de  roupas,

vestuários e similares devem fazer afixar, em suas dependências e em local visível,

placas  ou  cartazes  com  os  seguintes  dizeres:  “Este  estabelecimento  comercial

disponibiliza  provador  adaptado  às  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida.”

Art.  3º  -  A  fiscalização  quanto  ao  cumprimento  desta  lei  ficará  sob  a

responsabilidade  dos  órgãos  específicos  do  Estado,  observando-se  a  seguinte

sequência: I -  notificação; II -  advertência; III -  multa pecuniária; IV - cassação da

inscrição estadual respectiva.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias,

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de cento e oitenta dias, a

partir da regulamentação desta lei, para promoverem as adequações necessárias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Maria Tereza Lara

Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que
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têm dificuldades de locomoção, motivadas por qualquer  forma de redução de sua

mobilidade, tornando obrigatória a presença de pelo menos um provador adaptado

em  cada  estabelecimento  comercial  que  explora  o  ramo  de  comercialização  de

roupas e vestuários.

Em  que  pese  muitos  estabelecimentos  já  estarem  dando  a  devida  atenção  ao

assunto, faz-se mister que o espaço seja dotado da devida segurança e decência,

numa demonstração consciente de atenção às necessidades de bem-estar dessas

pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos

comerciantes, mas que irá conferir dignidade sem preço a quem precisa.

Assim,  contando com a aprovação deste projeto,  antecipo o agradecimento aos

nobres Deputados desta Casa de Leis.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.797/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no

Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária de Barreirinho é uma entidade civil de direito

privado  sem  fins  lucrativos  com  personalidade  jurídica  própria.  Terá  duração  por

tempo indeterminado e tem por finalidade, entre outras: promover o desenvolvimento

rural sustentável; desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à pobreza

para minorar os efeitos da seca sobre a comunidade; proteger a saúde da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, com prestação de assistência

médica e odontológica; habilitar e reabilitar pessoas com deficiência e promover sua
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integração à vida comunitária; promover a cultura e a educação, o esporte, o lazer e

meios para aumentar o emprego e a renda das famílias da comunidade; proteger o

meio  ambiente;  reivindicar  dos  poderes  públicos  municipal,  estadual  e  federal

soluções dos problemas de interesse da coletividade.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.798/2012

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Azul,

com sede no Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Monte Azul, com sede no Município de Monte Azul.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Azul é uma entidade

civil  de  direito  privado,  com  personalidade  jurídica  própria,  de  finalidade  não

econômica e sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A referida entidade tem por finalidades, entre outras, proteger e defender os direitos

e  representar  perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciárias  os  interesses

individuais e coletivos de sua categoria, celebrar acordos, convenções ou contratos

coletivos de trabalho, eleger e designar representantes da respectiva categoria, impor

contribuições a todos que integram a categoria, nos termos da legislação vigente, e

promover o bem-estar de seus associados em tudo que possa significar melhoria das

condições de vida e de trabalho.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.799/2012

Declara de utilidade pública ao Centro de Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede

no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Centro de Apoio ao Menor – Ceamec

–, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rogério Correia

Justificação: O Centro de Apoio ao Menor de Congonhas, também designado com a

sigla Ceamec, fundado em 4/6/96, é uma sociedade civil de direito privado, de caráter

comunitário  e  beneficente,  com sede  e  foro  na  cidade de  Congonhas.  A referida

entidade tem como finalidades sociais atuar na promoção humana, prioritariamente

da  criança  e  do  adolescente,  desenvolver  atividades  em  conformidade  com  as

diretrizes da Pastoral da Criança e do Menor e desenvolver e apoiar atividades de

valorização da mulher, buscando alternativas de trabalho, emprego e estudo.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.800/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Ambiental  e

Sociocultural do Bairro Amaro Lanari  - Adas -, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Ambiental e Sociocultural do Bairro Amaro Lanari - Adas -, com sede no Município de

Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rogério Correia

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Ambiental e Sociocultural do Bairro

Amaro Lanari,  fundada em 6/6/97,  com sede na Rua Curitiba,  287,  Bairro Amaro

Lanari, no Município de Coronel Fabriciano é uma entidade sem fins lucrativos e de

duração por  tempo indeterminado e  tem por  finalidades  sociais:  representar  seus

associados perante toda a sociedade e os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e

Judiciário,  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal;  prestar  serviços  gratuitos,

permanentes e sem qualquer discriminação de público, independentemente de raça,

cor, gênero e religião, atuando de forma apartidária na área específica de atuação e

no compromisso de suas funções sociais.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública,  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.801/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Agricultura Familiar - Appra -, com sede no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Agricultura Familiar - Appra -, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rogério Correia

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar

- Appra -, fundada em 15/7/94, com sede na Rua Hermano de Souza, 587, Centro, no

Município de Almenara, é uma associação sem fins lucrativos, que tem duração por

tempo indeterminado,  e  tem por  finalidades:  estudar  os  problemas relacionados à

pequena produção e à  agricultura familiar  ,  apontar  solucões quanto à  produção,
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comercialização e armazenamento dos produtos, reivindicar projetos que venham ao

encontro  das  necessidades  das  associações  comunitárias  rurais  em  regime  de

economia familiar na linha de produção.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- 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 2.802/2012

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos III e IV:

Art. 113 - (…)

§ 4º - (…)

III – a relação de equipamentos adquiridos e seus respectivos valores com a taxa a

que se refere o § 3º deste artigo;

IV  -  o  total  anual  de  despesas  realizadas  por  Município  com  os  recursos

arrecadados com a taxa a que se refere o § 3º deste artigo.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rogério Correia

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 10/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.803/2012

Declara de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar – Asol-art -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar -
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Asol-art -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Somos Operários do Lar – Asol-art - é uma associação

de direito privado, assistencial, filantrópica, sem fins lucrativos, que desenvolve ações

na área social,  com o  objetivo  de  melhorar  a qualidade de vida  do  ser  humano,

estimulando a organização de grupos culturais e ecológicos, bem como oportunizar e

valorizar  o  trabalho  de  pessoas  alheias  ao  mercado  formal  de  trabalho,  como

deficientes  físicos,  donas  de  casa  e  trabalhadores  autônomos.  Pelo  importante

trabalho  desenvolvido  pela  Asol-art,  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 2.804/2012

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santa Terezinha, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Santa Terezinha,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  A Creche Comunitária  Santa  Terezinha,  com sede no Município  de

Timóteo,  em  pleno  funcionamento  desde  4/8/90,  é  uma  entidade  civil  de  direito

privado,  de  natureza  filantrópica,  sem fins  lucrativos,  que desenvolve  importantes

trabalhos na área social, prestando atendimento gratuito a crianças em creches e pré-

escolar,  contribuindo  para  seu  desenvolvimento  físico,  psicológico  e  intelectual  e

complementando  a  ação  da  família  e  da  comunidade.  Ela  oferece  um  ambiente

acolhedor  e  afetivo  para  todas  as  crianças,  com  a  finalidade  de  preencher  suas
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necessidades afetivas e educativas.

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 2.805/2012

Determina que as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação situadas

no Estado de Minas Gerais mantenham um escritório regional nos Municípios em que

possuam mais de três mil clientes contratantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas prestadoras  de  serviços de  telecomunicação situadas no

Estado  deverão  instituir  um  escritório  regional,  para  atendimento  pessoal,  nos

Municípios em que possuam mais de três mil, clientes contratantes.

Paragrafo  único  –  Para  os  fins  desta  lei,  entendem-se  como  serviços  de

telecomunicação os serviços de televisão, telefonia e internet.

Art.  2º  -  O  referido  escritório  deverá  disponibilizar  funcionários  para  efetuar

atendimento pessoal aos clientes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O projeto de lei ora apresentado é mais uma iniciativa para garantir o

direito  do  consumidor,  visando  à  melhoria  da  qualidade  dos  produtos  e  serviços

prestados pelas empresas de telecomunicação.

Atualmente,  o  serviço de  “call  center”  oferecido  pelas  empresas  nem  sempre  é

eficaz  e  satisfaz  ao  cliente.  Este,  ao  procurar  pelo  serviço  de  atendimento  para

reclamar de um serviço que não está sendo prestado de forma eficiente ou que deixa

de funcionar, ou mesmo quando pretende proceder ao seu cancelamento, não sente

que suas intenções foram atendidas.

A obrigatoriedade da implantação de pelo menos um escritório regional, a fim de

atingir as grandes empresas que atuam no Estado, visa à proteção ao cidadão e à
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melhoria e agilidade no atendimento.

Visando satisfazer e proteger o consumidor, essa iniciativa tem o intuito de que as

empresas disponibilizem mais uma canal de atendimento ao cliente: o atendimento

pessoal.

Diante do exposto, rogo aos meus pares a aprovação da proposta.

- 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 2.806/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caxambu  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 Caxambu imóvel

com área de 1.699,74m² (mil seiscentos e noventa e nove vírgula setenta e quatro

metros quadrados), situado nesse Município, na malha urbana caracterizada como

Zona de Interesse Histórico - ZHI -, com acesso frontal pela Avenida Camilo Soares e

fundos para a Rua Dr. Viotti, registrado sob o nº 3.931, Livro nº 3-C, às Folhas nº

1.423, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxambu, Estado de Minas

Gerais.

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

funcionamento da Secretaria Municipal de Obras.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Caxambu de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel,  a  fim  de  incorporá-lo  ao  patrimônio  do  Município,  para  a  realização  de

atividades de interesse social  e  para o funcionamento da Secretaria  Municipal  de
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Obras.

Considerando justa a doação pretendida, contamos com o apoio dos nobres pares

à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.807/2012

Altera o art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre aos

deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  assegurada  às  pessoas  com  deficiência,  ao  acompanhante  do

deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiro e às pessoas com idade

superior a 65 anos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, a gratuidade

no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, até o limite de duas passagens

por veículo.

§ 1º - Fica assegurada às pessoas a que se refere o 'caput' que excederem as

vagas  gratuitas  desconto  de  50% (cinquenta  por  cento),  no  mínimo,  no  valor  da

passagem.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Lei nº 9.760, de 20/4/89, concede passe livre aos deficientes físicos

e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado. O art. 1º dessa lei  já foi

alterado pela Lei nº 10.419, de 16/1/91, que estendeu o passe livre às pessoas com

deficiência mental e às pessoas com idade superior a 65 anos. A Lei nº 9.760 foi

regulamentada pelo Decreto nº 32.649, de 13/3/91, mas o direito nela previsto não

vem sendo exercido.

Na prática, há transporte gratuito para idosos no transporte interestadual, conforme

dispõe o Estatuto do Idoso, e dentro de Belo Horizonte, por força da Lei nº 7.765, de

2/7/99, mas não entre Municípios.
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A fim de dar maior efetividade à Lei nº 9.760, de 1989, o projeto de lei apresentado

estabelece alguns critérios para a concessão do passe livre, como limite de duas

passagens  por  veículo  e  renda  dos  beneficiários  igual  ou  inferior  a  dois  salários

mínimos. No caso de as duas passagens destinadas a essas pessoas já tiverem sido

cedidas, o projeto determina que os excedentes terão direito ao desconto de 50%, no

mínimo, no valor da passagem. Além disso, o projeto visa a ampliar  o escopo da

norma objeto de alteração, estendendo o passe livre às pessoas com deficiência, de

forma a abranger as deficiências físicas, mentais e sensoriais.

Acreditamos que o projeto de lei apresentado seja de fundamental importância, na

medida  em  que  objetiva  efetivar  direitos  já  assegurados  a  pessoas  que

historicamente não participam em igualdade de condições das políticas universais e

que, portanto, demandam políticas compensatórias específicas que contribuam para

a sua inclusão social.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos parlamentares desta Casa Legislativa

para a aprovação do projeto em questão.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.808/2012

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - Pemc.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - Pemc.

Art. 2º – A Pemc, cujo objetivo geral é estabelecer o compromisso do Estado frente

as  mudanças  climáticas  globais,  estabelece  as  condições  para  as  adaptações

necessárias  aos  impactos  derivados  das  mudanças  climáticas,  bem  como  para

reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.

Art.  3º  –  A  Política  Estadual  de  Mudanças  Climáticas  atenderá  os  seguintes

princípios:

I - prevenção, que deve orientar as políticas públicas;

II  -  precaução,  segundo a qual  a falta  de  plena certeza científica não deve ser

usada como razão para postergar medidas de combate ao agravamento do efeito
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estufa;

III - responsabilização do poluidor, segundo a qual o poluidor deve arcar com o ônus

do dano ambiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse custo

para a sociedade;

IV - responsabilização do usuário, segundo a qual o usuário do recurso natural deve

arcar  com  os  custos  de  sua  utilização,  para  que  esse  ônus  não  recaia  sobre  a

sociedade nem sobre o poder público;

V  -  abordagem  holística,  levando-se  em  consideração  os  interesses  locais,

regionais, nacionais e globais e, especialmente, os direitos das futuras gerações;

VI – direito de acesso à informação e participação da sociedade civil nos processos

consultivos e deliberativos de tomada de decisão nos temas relativos às mudanças

climáticas;

VII – do desenvolvimento sustentável, considerando que o processo produtivo deve

proteger  o meio ambiente assegurando qualidade de vida para todos os cidadãos

atendendo as necessidades de gerações presentes e futuras;

VIII - responsabilização comum, porém diferenciada, segundo a qual a contribuição

de cada um para o esforço de preservação deve ser dimensionado de acordo com

sua respectiva responsabilidade pelos impactos da mudança climática,  bem como

com seu grau de desenvolvimento, devendo os mais desenvolvidos apreender um

espírito proativo para a conservação, proteção e restauração do ecossistema;

IX – da ação governamental, considerando a necessidade de o Estado atuar no

acompanhamento,  planejamento  e  fiscalização  do  uso  sustentável  dos  recursos

naturais, que são patrimônio público de fruição coletiva, em busca da racionalidade

da utilização do solo, do subsolo, da água, e do ar, entre outros;

X – cooperação internacional  e nacional  em busca da realização dos princípios

estabelecidos nessa lei e naquelas que visem a preservação do meio ambiente;

XI – da educação ambiental, considerando a necessidade de capacitar a população

desde a escola fundamental até a vida adulta, através de programas educativos, a

realizar atitudes em busca do bem comum, bem como o incentivo a realização de

pesquisas, estudos e desenvolvimento de tecnologias orientadas para o uso racional

e a proteção dos recursos ambientais;
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XII – apoio ao protetor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios para

as  pessoas,  grupos  ou  comunidades  cujo  modo  de  vida  ou  ação  auxiliem  na

conservação do meio ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais

à sociedade;

XII – internalização, no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e

ambientais.

Parágrafo único – O direito referido no inciso VI deste artigo garante participação

através  de  mecanismos  administrativos  e  judiciais,  inclusive  no  tocante  à

compensação  e  reparação  de  danos  ambientais,  bem  como  o  acesso  amplo  a

informações públicas sobre dados relativos à emissão de contaminantes, à qualidade

do meio ambiente e potenciais riscos à saúde, planos de mitigação, adaptação aos

impactos  climáticos  e  qualquer  outra  informação relativa  ao  efeito  das  mudanças

climáticas e suas causas.

Art. 4º – Para os fins previstos nesta lei, considera-se:

I  -  adaptação:  iniciativas  ou  medidas  capazes  de  reduzir  a  vulnerabilidade  de

sistemas  naturais  e  da  sociedade aos  efeitos  reais  ou  esperados  das  mudanças

climáticas;

II - capacidade de adaptação: grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos

adversos da mudança do clima,  inclusive a variabilidade climática e seus eventos

extremos;

III  -  aquecimento  global:  intensificação  do  efeito  estufa  natural  da  atmosfera

terrestre,  em decorrência de ações antrópicas,  responsáveis  por  emissões e pelo

aumento da concentração atmosférica de gases que contribuem para o aumento da

temperatura média do planeta, provocando fenômenos climáticos adversos;

IV -  atmosfera:  camada  gasosa  que  envolve  a  Terra,  contendo gases,  nuvens,

aerossóis e partículas;

V - Avaliação Ambiental Estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e

socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-

relação e a somatória dos efeitos  ocasionados num determinado território,  com o

objetivo  de  promover  o  desenvolvimento  sustentável  em  seus  pilares  ambiental,

social e econômico;
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VI - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente

utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos a água, atmosfera,

solo, biota e humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais;

VII - biota: conjunto da flora e fauna, incluídos os microrganismos, característico de

uma determinada região e considerado uma unidade do ecossistema;

VIII  -  clima:  descrição  estatística  em  termos  da  média  e  da  variabilidade  das

quantidades  relevantes  do  sistema  oceano-atmosfera,  em  períodos  de  tempo

variados, de semanas a milhares de anos;

IX - Comunicação Estadual: documento oficial do governo sobre políticas e medidas

abrangentes  para  a  proteção  do  sistema  climático  global,  tendo  como  núcleo  o

inventário  de  emissões  antrópicas  de  gases  de  efeito  estufa,  inclusive  as  fontes,

sumidouros e reservatórios significativos;

X - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às

necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras

satisfazerem as suas próprias necessidades,  no qual  a exploração de recursos, a

política  de  investimentos,  a  orientação  do  desenvolvimento  tecnológico  e  as

mudanças institucionais encontram-se em harmonia, para elevação do potencial atual

e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano;

XI - ecossistema: comunidade de seres vivos e ambiente onde esta se encontra,

ambos tratados como um sistema funcional de relações interativas, com transferência

e circulação de energia e matéria;

XII - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono e

metano, entre outros) de absorver e reemitir  radiação infravermelha de que resulte

aquecimento da superfície da baixa atmosfera, processo natural fundamental  para

manter a vida na Terra;

XIII - efeitos negativos da mudança do clima: alterações no meio ambiente físico ou

na biota, resultantes de mudanças climáticas que causem efeitos deletérios sobre a

composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais, afetem sistemas

produtivos de índole socioeconômica e declinem a saúde e o bem-estar humanos;

XIV - emissões: liberação de substâncias gasosas na atmosfera, considerando-se

uma área específica e um período determinado;
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XV  -  eventos  extremos:  fenômenos  de  natureza  climática,  de  ocorrência  rara,

considerando-se o padrão de distribuição estatística de referência, calculado em um

determinado lugar;

XVI - externalidade: impacto positivo ou negativo sobre indivíduos ou setores não

envolvidos numa determinada atividade econômica;

XVII  -  fonte:  qualquer  processo ou atividade que libere  gás de  efeito  estufa na

atmosfera, incluindo aerossóis ou elementos precursores;

XVIII  -  gases  de  efeito  estufa:  constituintes  gasosos  da  atmosfera,  naturais  ou

resultantes de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar

infravermelha, especialmente o vapor d'água, o dióxido de carbono, o metano e o

óxido  nitroso,  além  do  hexafluoreto  de  enxofre,  dos  hidrofluorcarbonos  e  dos

perfluorcarbonos;

XIX - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos

sistemas naturais e humanos, desconsiderada sua capacidade de adaptação;

XX - impactos climáticos residuais: consequências das mudanças climáticas nos

sistemas naturais ou humanos, consideradas as adaptações efetuadas;

XXI - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de

gases de efeito estufa, gerais e individuais,  bem como dos impactos ambientais e

outros aspectos relacionados às mudanças climáticas;

XXII  -  mecanismo  de  desenvolvimento  limpo  -  MDL:  instrumento  previsto  no

Protocolo de Quioto (art. 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de

efeito  estufa,  com  o  propósito  de  auxiliar  os  países  em  desenvolvimento,  não

incluídos no Anexo I do Protocolo, a atingirem o desenvolvimento sustentável, bem

como contribuir  para  o alcance dos objetivos da Convenção do Clima,  prevista  a

geração  de  créditos  por  reduções  certificadas  de  emissões  –  RCEs  -,  a  serem

utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do

referido acordo internacional;

XXIII - microclima: estado físico da atmosfera muito próxima da superfície terrestre,

região  associada  à  existência  de  organismos  vivos,  como  plantações  e  insetos,

geralmente relacionada a um curto período de tempo;

XXIV - mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo
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sobre  um  sistema,  aliado  a  precauções  e  atitudes  para  a  eliminação  dessa

interferência, que significa, em termos de clima, a intervenção com objetivo de reduzir

alguns fatores antropogênicos que contribuem para sua mudança,  inclusive meios

planejados para reduzir  emissões de gases de efeito estufa, aumentar  a remoção

desses  gases  da  atmosfera  por  meio  do  seu  armazenamento  em  formações

geológicas, solos, biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge

a Terra, por métodos de geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético

do planeta);

XXV - mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à

atividade  humana,  que afete  a  composição da atmosfera  e  que se  some àquela

provocada  pela  variabilidade  climática  natural,  observada  ao  longo  de  períodos

comparáveis;

XXVI -  mudanças globais:  modificações no meio ambiente global  (alterações no

clima, uso da terra, oceanos, águas continentais, composição química da atmosfera,

ecossistemas, biomas etc.) que possam afetar a capacidade da Terra para suportar a

vida;

XXVII - população tradicional: aquela que vive em estreita relação com o ambiente

natural, dependendo dos recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por

meio de atividades de baixo impacto ambiental;

XXVIII - previsão climática: descrição probabilística de um evento climático futuro,

com base em observações de condições meteorológicas atuais e passadas, ou em

modelos quantitativos de processos climáticos;

XXIX - projeção climática: descrição do nível de resposta do sistema climático a

cenários  futuros de  desenvolvimento  socioeconômico,  tecnológico  e político,  cujas

forçantes radiativas possam advir de fontes naturais ou antrópicas;

XXX  -  reservatório:  componente  ou  componentes  do  sistema  climático  que

armazenam um gás de efeito estufa ou um seu precursor;

XXXI -  resiliência: capacidade de um organismo ou sistema de recuperar-se ou

adaptar-se com facilidade a mudanças ou impactos;

XXXII - sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono

em outro reservatório que não seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta
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de gás carbônico da atmosfera, por meio de mudanças de uso da terra, recomposição

florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que aumentem a concentração de

carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de combustão ou

pelo processamento de combustíveis fósseis para produção de hidrogênio, além da

estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de petróleo e

gás, carvão e aquíferos salinos;

XXXIII - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera,

geosfera e suas interações, tanto naturais quanto por indução antrópica;

XXXIV - sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito

estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera;

XXXV  -  sustentabilidade:  capacidade  de  se  manter  indefinidamente  um  certo

processo ou estado;

XXXVI - tempo: condição específica da atmosfera em um local e dado momento,

medido  em  termos  de  variáveis,  como  vento,  temperatura,  umidade,  pressão

atmosférica, presença de nuvens e precipitação;

XXXVII - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos

em escalas temporal e espacial que ultrapassam eventos individuais;

XXXVIII - vazamento: variação líquida mensurável de emissões antrópicas de gases

de efeito estufa, que ocorrem fora das fronteiras de um determinado projeto e que a

este são atribuídas;

XXXIX - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em

se  proteger  dos  efeitos  adversos  da  mudança  do  clima,  incluindo  variabilidade

climática  e  eventos  extremos,  sendo  função  da  magnitude  e  taxa  da  variação

climática ao qual um sistema é exposto, bem como sua sensibilidade e capacidade de

adaptação;

XL - zoneamento ecológico-econômico - ZEE: instrumento básico e referencial para

o planejamento ambiental  e  a gestão do  processo de desenvolvimento,  capaz de

identificar  a  potencialidade  e  a  vocação  de  um  território,  tornando-o  base  do

desenvolvimento sustentável.

Art. 5º – São objetivos da Política Estadual de Mudanças Climáticas:

I  –  assegurar  a  compatibilização  do  desenvolvimento  socioeconômico  com  a
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proteção do sistema climático;

II – fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases

de efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL;

III  –  estabelecer  formas  de  transição  produtiva  que  gerem  mudanças  de

comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente positiva nos

padrões de consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo

urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito estufa e no

aumento da absorção por sumidouros;

IV – realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na

matriz energética, dentro e fora do Estado;

V – implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos

impactos das mudanças climáticas, a fim de proteger principalmente os estratos mais

vulneráveis da população;

VI – promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças

climáticas  globais,  informar  amplamente  as  observações  desse  fenômeno,  os

métodos  de  quantificação  das  emissões,  inventários,  cenários  de  emissões  e

impactos ambientais, identificação de vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações

de prevenção e opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável;

VII  –  estimular  a  pesquisa  e  a  disseminação  do  conhecimento  científico  e

tecnológico  para  os  temas  relativos  à  proteção  do  sistema  climático,  tais  como

impactos,  mitigação,  vulnerabilidade,  adaptação  e  novas  tecnologias,  práticas  e

comportamentos que reduzem a emissão de gases de efeito estufa;

VIII  –  provocar  a  participação dos diversos segmentos  da sociedade na gestão

integrada e compartilhada dos instrumentos desta lei;

IX – definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho ambiental

nos setores produtivos da economia;

X – valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado;

XI – preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado;

XII  –  promover  a  competitividade de bens  e  serviços  ambientais  nos  mercados

interno e externo;

XIII – criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais,
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inclusive o uso do poder de compra do Estado, para os fins desta lei;

XIV  –  realizar  a  comunicação  estadual  e  a  avaliação  ambiental  estratégica,

integrando-as e articulando-as com outras iniciativas em âmbitos nacional, estaduais

e municipais;

XV – promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto

ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de suscetibilidade e proteção

de áreas de vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território.

Art. 6° – A Política Estadual de Mudanças Climática s deve assegurar a contribuição

do Estado de Minas Gerais no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro

das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas  e  deve,  através  dos  objetivos

estabelecidos no art.  5°,  alcançar a estabilização das concentrações de gases do

efeito  estufa  na  atmosfera  em  um  nível  que  impeça  uma  interferência  antrópica

perigosa no sistema climático, em prazo suficiente para permitir  aos ecossistemas

uma adaptação natural à mudança do clima e assegurar que a produção de alimentos

não seja ameaçada, bem como permitir que o desenvolvimento econômico prossiga

de maneira sustentável.

Art.  7º  –  A Política  Estadual  de  Mudanças Climáticas  deverá  ser  implementada

seguindo as seguintes diretrizes:

I - elaborar, atualizar periodicamente e colocar à disposição pública inventários de

emissões  antrópicas,  discriminadas  por  fontes,  e  das  remoções  por  meio  de

sumidouros, dos gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,

com emprego de metodologias comparáveis nacional e internacionalmente;

II  -  formular,  implementar,  publicar e atualizar  regularmente programas regionais

que  incluam  medidas  para  mitigar  a  mudança  do  clima,  enfrentar  as  emissões

antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa

não  controlados  pelo  Protocolo  de  Montreal,  bem  como  medidas  para  permitir

adaptação adequada à mudança do clima;

III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação, difusão e transferência

de  tecnologias,  práticas  e  processos  que  controlem,  reduzam  ou  previnam  as

emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de

Montreal  em  todos  os  setores  pertinentes,  inclusive  nos  setores  de  energia,
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transportes, indústria, agropecuária, silvicultura e administração de resíduos;

IV  -  promover  a  gestão  sustentável,  bem  como  promover  e  cooperar  na

conservação e fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de

todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, inclusive

a biomassa, as florestas e os oceanos, como também outros ecossistemas terrestres,

costeiros e marinhos;

V -  cooperar  nos preparativos  para  a  prevenção e  adaptação aos  impactos  da

mudança do clima, desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a

gestão de áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, bem como para a

proteção e recuperação de regiões particularmente afetadas por secas e inundações;

VI -  considerar os fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e

medidas  sociais,  econômicas  e  ambientais,  bem  como  empregar  métodos

adequados,  a  exemplo  das  avaliações  de  impactos,  formulados  e  definidos

nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos da mudança do clima na

economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente;

VII  -  promover  e  cooperar  em  pesquisas  técnico-científicas,  tecnológicas,

socioeconômicas  e  outras,  bem  como  em  observações  sistemáticas  e  no

desenvolvimento de banco de dados relativos ao sistema climático;

VIII - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações

científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático, à

mudança  do  clima  e  às  consequências  econômicas  e  sociais  de  estratégias  de

resposta ao desafio das mudanças climáticas globais;

IX  -  alocar  recursos  financeiros  suficientes  na  educação,  treinamento  e

conscientização  pública  em  relação  à  mudança  do  clima,  bem  como estimular  a

ampla participação da sociedade civil nesse processo;

X - mobilizar a Defesa Civil do Estado em resposta a eventuais desastres naturais,

como deslizamentos  e  inundações,  ou  para  a  proteção de  áreas  de  risco,  como

encostas e fundos de vale;

XI - realizar e reportar, com total transparência, outras ações, projetos e iniciativas,

mensuráveis e com cronogramas definidos;

XII – promoção do uso de fontes de energia renováveis e substituição gradual dos
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combustíveis fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito

estufa, excetuada a energia nuclear;

XIII – apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à divulgação e à promoção do uso de

tecnologias  de  combate  à  mudança  climática  e  das  medidas  de  adaptação  e

mitigação dos respectivos impactos, com ênfase na conservação de energia;

XIV – proteção e ampliação dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito

estufa;

XV – adoção de procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços

pela administração pública estadual com base em critérios de sustentabilidade;

XVI  –  estímulo  à  participação  pública  e  privada  nas  discussões  nacionais  e

internacionais de relevância sobre o tema das mudanças climáticas;

XVII  –  utilização  de  instrumentos  econômicos,  tais  como  isenções,  subsídios,

incentivos tributários e financiamentos, visando à mitigação de emissões de gases de

efeito estufa.

Art. 8º – A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quinquenal, em

conformidade  com  os  métodos  aprovados  pelo  Painel  Intergovernamental  sobre

Mudanças Climáticas, contendo o seguinte:

I  -  inventário  de emissões,  discriminado por  fontes  de  emissão e  absorção por

sumidouros  de  gases  de  efeito  estufa,  observada,  preferencialmente,  a  seguinte

estrutura de apresentação:

a) um capítulo sobre “Energia”, composto pelos setores: “Queima de combustíveis”,

contemplando  os  subsetores  “Energético”  (produção  de  energia  secundária),

“Indústrias  de  transformação  e  de  construção”  e  “Transporte”,  além  do  subsetor

“Outros”,  para  os  demais  casos,  e  “Emissões  fugitivas  de  combustíveis”,

contemplando  os  subsetores  “Combustíveis  sólidos”,  “Petróleo  e  gás  natural”  e

“Outros”;

b)  um  capítulo  sobre  “Processos  industriais”,  composto  pelos  setores  “Produtos

minerais”, “Indústria química”, “Produção de metais”, “Outras produções”, “Produção

de  halocarbonos  e  hexafluoreto  de  enxofre”,  “Consumo  de  halocarbonos  e

hexafluoreto de enxofre” e “Outros”;

c) um capítulo sobre “Uso de solventes e outros produtos”;
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d)  um  capítulo  sobre  “Agropecuária”,  composto  pelos  setores  “Fermentação

entérica”, “Tratamento de dejetos”, “Cultivo de arroz”, “Solos agrícolas”, “Queimadas

proibidas”, “Queima de resíduos agrícolas” e “Outros”;

e)  um  capítulo  sobre  “Resíduos”,  composto  pelos  setores  “Resíduos  sólidos”,

“Efluentes líquidos” e “Efluentes industriais”;

II  –  mapa  com  avaliação  de  vulnerabilidades  e  necessidades  de  prevenção  e

adaptação aos impactos causados pela mudança do clima, integrado às ações da

Defesa Civil;

III – referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das

mudanças climáticas globais, em termos de prevenção, mitigação e adaptação.

§ 1° – A Comunicação Estadual que se refere o “capu t” deste artigo deverá conter

estudo de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros

de gases de efeito estufa em todo o Estado, medidas adotadas para mitigar e permitir

adaptação à mudança climática, utilizando metodologias internacionalmente aceitas,

bem como divulgar anualmente dados relativos ao impacto das mudanças climáticas

sobre a saúde pública.

§  2° –  O  Executivo  Estadual  deverá  implementar  banc o  de  dados  para  o

acompanhamento e controle das emissões de gases de efeito estufa.

Art. 9° – A Avaliação Ambiental Estratégica do proc esso de desenvolvimento setorial

deve ter periodicidade quinquenal e analisar de forma sistemática as consequências

ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios

das mudanças climáticas, dentre outros aspectos, considerando:

I – o zoneamento ecológico-econômico revisto a cada dez anos, para disciplinar as

atividades produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação

do solo, com base para modelos locais de desenvolvimento sustentável;

II – estratégias aplicáveis àquelas zonas e atividades de maior vulnerabilidade às

mudanças climáticas, prováveis impactos e medidas de prevenção e adaptação;

III – a definição, quando aplicável, de metas de redução de emissões de gases de

efeito estufa, setoriais ou tecnológicas;

IV – os diversos aspectos de transporte sustentável;

V – as peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito
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metropolitano, os modelos regionais e a ação integrada entre os órgãos públicos;

VI - políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito

estufa e ampliação dos sumidouros de carbono;

VII – medidas de prevenção e adaptação aos impactos das mudanças do clima;

VIII – difusão de estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros

induzidas e das boas práticas verificadas nas diversas regiões do Estado;

IX – a proposição de padrões ambientais  de qualidade e outros  indicadores de

sustentabilidade  que,  com  acompanhamento  e  periódica  revisão,  norteiem  as

políticas e ações correlatas a esta lei;

X  –  planos  de  assistência  aos  municípios  para  inventário  de  emissões  e

sumidouros, ações de mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos.

Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de

indicadores  ambientais  que  permitam  avaliar  os  efeitos  da  aplicação  desta  lei  e

publicar os resultados de seu acompanhamento.

Art. 10 – O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo

de estabelecer critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado

de medidas de mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os

agentes privados e públicos na definição de estratégias para aumento de eficiência e

produtividade.

§ 1º – A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária,

observadas as seguintes etapas:

1 – formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo;

2 – capacitação e treinamento para a certificação;

3 – identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa;

4 – reunião de informações e documentação para comprovar as emissões;

5 – cálculo das emissões conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cuja validade será para a

do  ano-calendário  seguinte,  harmonizada  com  os  capítulos  e  setores  da

Comunicação Estadual, incluindo-se as emissões indiretas pelo uso de eletricidade,

calor de processo e cogeração;

6  –  certificação  das  emissões  declaradas,  por  terceira  parte  independente  e
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credenciada, nos casos previstos;

7 - declaração das emissões realizadas no ano calendário anterior.

§ 2º – O poder público definirá, entre outros, os seguintes incentivos para a adesão

ao Registro Público:

I – fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa;

II – ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais;

III – priorização e menores taxas de juros em financiamentos públicos;

IV – certificação de conformidade;

V – incentivos fiscais.

§  3º  -  O Registro  Público  de  Emissões  deverá  ser  realizado  de  acordo  com a

seguinte abrangência:

1 - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas

jurídicas de direito privado;

2 - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público.

§ 4º – Cabe à Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, definir os critérios de

linhas de corte que estabeleçam a obrigatoriedade da certificação por terceira parte

das emissões informadas ao Registro Público de Emissões.

Art. 11 – O uso do solo urbano e rural buscará, dentre outros, os resultados:

I – prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e

indireta, como o setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale;

II – atenuar os efeitos de desastres de origem climática;

III – promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo

deslocamento de pessoas e bens;

IV – ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptar a produção a novos

padrões de clima e disponibilidade hídrica,  diversificar a produção para garantir  o

suprimento,  conter  a  desertificação,  utilizar  áreas  degradadas  sem  comprometer

ecossistemas  naturais,  controlar  queimadas  e  incêndios,  prevenir  a  formação  de

erosões,  proteger  nascentes  e  fragmentos  florestais,  recompondo  corredores  de

biodiversidade;

V – ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos,

a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de
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inundações;

VI  –  integrar  a  dimensão  climática  aos  planos  de  macrodrenagem  e  recursos

hídricos;

VII – incorporar as alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento

territorial urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa;

VIII – delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal

e,  principalmente, áreas de preservação permanente, matas ciliares, fragmentos e

remanescentes florestais;

IX – identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais,

como  base  para  políticas  locais  de  adaptação  aos  impactos  decorrentes  das

mudanças climáticas;

X – manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado

ou Municípios, necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático;

XI – aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas,  promovendo o plantio de

espécies adequadas à redução das chamadas ilhas de calor;

XII – promover a descentralização da atividade econômica e dos serviços públicos,

com foco na redução da demanda por transporte.

Art. 12 – Cabe ao Executivo promover:

I – a requalificação de áreas habitacionais insalubres e de risco, visando a oferecer

condições  de  habitabilidade  para a  população moradora  e  evitar  ou  minimizar  os

riscos decorrentes de eventos climáticos extremos;

II  –  a  recuperação  de  áreas  de  preservação permanente,  especialmente  as  de

várzeas, visando a evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos climáticos

extremos;

III – a arborização das vias públicas e a requalificação dos passeios públicos, com

vistas  a  ampliar  sua  área  permeável,  para  a  consecução  dos  objetivos  previstos

nessa lei.

Art.  13 – A sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada pelo

poder  público,  norteada  pelo  princípio  geral  de  plena  utilização  da  infraestrutura

urbana e materializada pelas seguintes metas:

I  –  redução  dos  deslocamentos  por  meio  de  melhor  distribuição  de  fontes  de
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trabalho e renda;

II – promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento do solo

de forma equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente,

de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos públicos;

III – estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e

equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada com

redução de custos;

IV – estímulo à restruturação e requalificação urbanística e ambiental para melhorar

o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em processo de esvaziamento

populacional com potencialidade para atrair novos investimentos.

Art. 14 – Cabe ao poder público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões

sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de

insumos,  utilizar  materiais  menos  impactantes  e  gerar  menos  resíduos,  com  a

consequente redução das emissões dos gases de efeito estufa, realizando iniciativas

nas áreas de:

I  – licitação sustentável,  para adequação do perfil  e  poder de compra do poder

público estadual em todas as suas instâncias;

II  –  responsabilidade  pós-consumo,  incorporando  externalidades  ambientais  e

privilegiando  o  uso  de  bens  e  materiais  que  tenham  reuso  ou  reciclagem

consolidados;

III – conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final

das mercadorias;

IV  –  combustíveis  mais  limpos  e  energias  renováveis,  notadamente  a  solar,  a

bioenergia e a eólica;

V – extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade

mineradora, reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento de rios pelas cavas,

protegendo as encostas de morros e promovendo a recuperação vegetal;

VI – construção civil, promovendo nos projetos próprios ou incentivando em projetos

de terceiros a habitação sustentável e de eficiência energética, redução de perdas,

normas  técnicas  que  assegurem  qualidade  e  desempenho  dos  produtos,  uso  de

materiais reciclados e de fontes alternativas e renováveis de energia;
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VII – agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de

clima e  disponibilidade hídrica,  reduzindo emissões de gases de efeito  estufa por

meio da racionalização do uso do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a

bioenergia  sustentável,  diversificando a  produção,  utilizando as  áreas  degradadas

sem  comprometer  os  cerrados  e  outros  ecossistemas  naturais,  controlando

queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e

fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade;

VIII  –  pecuária,  reduzindo  a  emissão de  metano pela  fermentação  entérica  em

animais  e  a  pressão  dessas  atividades  sobre  florestas  e  outros  ecossistemas

naturais;

IX  –  transporte,  em  todas  as  fases  da  produção  e  desta  para  o  consumo,

minimizando  distâncias  e  uso  de  combustível  fóssil,  privilegiando  o  transporte

coletivo, otimizadores do uso de recursos naturais;

X – eficiência energética nos edifícios públicos;

XI  –  macrodrenagem  e  múltiplos  usos  da  água,  assegurando  a  proteção  de

recursos hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou

mitigar efeitos de inundações;

XII – redução do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas

e  outros  ecossistemas  naturais  que retenham  o carbono da  atmosfera,  de  forma

direta dentro dos limites do Estado e de forma indireta em outras regiões, inclusive

mediante controle e restrição do uso de madeira, carvão vegetal e outros insumos de

origem florestal;

XIII  –  indústria,  por  meio  do  estímulo  ao  desenvolvimento  e  implementação  de

tecnologias  menos  intensivas  no  consumo  de  energia  e  menos  poluentes,  de

processos produtivos que minimizem o consumo de materiais, e da responsabilidade

no destino dos resíduos gerados pelo consumo.

Art. 15 – O Estado poderá definir padrões de desempenho ambiental de produtos

comercializados  em  seu  território,  devendo  as  informações  ser  prestadas  pelos

fabricantes ou importadores.

Parágrafo  único  -  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável aprovar os padrões definidos no “caput” deste artigo,
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podendo articular-se com outros organismos técnicos mediante convênios e demais

instrumentos de cooperação.

Art. 16 – O Estado estabelecerá parcerias com entes públicos e privados com o

objetivo de capacitar  e  auxiliar  o micro e pequeno empreendedor  em projetos  de

redução de emissões der gases de efeito estufa.

Art. 17 – O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados

deverão incorporar a finalidade climática, compatibilizando-se com a Comunicação

Estadual, a Avaliação Ambiental Estratégica e o Registro Público de Emissões.

§ 1° – A redução na emissão de gases de efeito estu fa deverá ser integrada ao

controle da poluição atmosférica a ao gerenciamento da qualidade do ar e das águas,

instrumentos  pelos  quais  o  poder  público  impõe  limites  para  a  emissão  de

contaminantes locais.

§ 2° – O poder público deverá orientar a sociedade sobre os fins e instrumentos

desta lei através de normas técnicas e manuais de boas práticas.

Art. 18 – Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de

minimizar as emissões de gases de efeito  estufa, atendendo aos seguintes fins e

exigências:

I  -  prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o transporte

coletivo sobre o transporte motorizado individual;

II  –  estímulo  ao  transporte  não  motorizado,  com  ênfase  na  implementação  de

infraestrutura e medidas operacionais para incentivar o deslocamento a pé e o uso de

bicicleta, valorizando-se a articulação entre modais de transporte;

III - adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público e estímulo

ao  desenvolvimento,  implantação  e  utilização  de  meios  de  transporte  menos

poluidores;

IV –  ampliação da oferta  de  transporte público  e estímulo  ao  uso de meios  de

transporte com menor potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa, com

ênfase na rede ferroviária, metroviária e outros meios de transporte utilizadores de

combustíveis renováveis;

V  -  racionalização  e  redistribuição da  demanda pelo  espaço  viário,  melhora  da

fluidez no tráfego, redução da frequência e intensidade dos congestionamentos;
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VI  -  estímulo  a  entrepostos  de  veículos  de  carga e  outras  opções  de troca de

modais que permitam a redistribuição capilar de produtos;

VII -  estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e

serviços públicos em áreas periféricas predominantemente residenciais;

VIII - coordenação com a Avaliação Ambiental Estratégica;

IX - controle e redução de emissões de veículos novos e em circulação;

X - renovação da frota em uso;

XI - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que se

refere às emissões atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao

consumo de combustível;

XII - definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento

de indicadores e rotulagem ambiental;

XIII - informação ao público em geral sobre tópicos, como:

a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa;

b) impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente;

c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura;

d) planos de transporte e ações de mobilidade.

XIV - prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular;

XV - cadastro ambiental de veículos, em conexão com a inspeção veicular;

XVI - inventário de emissões, parte da Comunicação Estadual;

XVII - medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos para evitar a

ocorrência  de  episódios  críticos  de  poluição  atmosférica,  respeitados  os  usos

essenciais definidos em lei;

XVIII  -  controle  de  emissões  evaporativas  em  veículos,  bem  como  postos  de

abastecimento, bases, terminais e estações de transferência de combustíveis;

XIX - planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que

agravem as condições ambientais;

XX - medidas que levem à distribuição da ocupação de vias e rodovias, como o

escalonamento de horários de utilização de vias públicas;

XXI  -  combate  a  medidas  e  situações  que,  de  qualquer  forma,  estimulem  a

permanência  de  veículos  obsoletos  e  o  uso de combustíveis  mais  poluentes,  em
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termos de emissão de gases de efeito estufa;

XXII - cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa e pelo uso de

vias terrestres;

XXIII - condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor

emissão por passageiro ou unidade de carga;

XXIV - proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública

e de cortinas de vegetação;

XXV  -  racionalização  do  sistema  de  transporte,  com  medidas  estruturais  e  de

planejamento, tais como:

a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura

urbana por veículos particulares, por meio, entre outros, da expansão e integração,

inclusive tarifária, de outros modais de viagem, tais como o sistema sobre trilhos, o

sistema sobre pneus de média capacidade e o sistema aquaviário;

b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens;

c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana;

d) coordenação de ações em regiões metropolitanas e harmonização de iniciativas

municipais;

e) outras estratégias adequadas de mobilidade;

f)  melhoria  da  comunicação nos  sistemas  viários  e  de  transporte,  com foco na

otimização do tráfego, aumento da segurança, diminuição dos impactos ambientais e

das condutas abusivas ao trânsito.

XXVI  -  educação  ambiental,  debates  públicos,  campanhas  de  esclarecimento  e

conscientização;

XXVII - adequação da matriz energética, dentre outros instrumentos, por meio de:

a) melhoria da qualidade dos combustíveis;

b) transição para fontes menos impactantes;

c) conservação de energia;

d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente

em áreas adensadas;

e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual;

f)  estímulo  a  veículos  individuais  de  menor  porte,  mais  eficientes  e  menos
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emissores de gases de efeito estufa;

g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético

e ambiental.

XXVIII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável;

XXIX - revisão das políticas energética e fiscal do Estado para a conservação de

energia e o aumento da participação das fontes renováveis na matriz;

XXX – internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária e da

oferta dos diferentes modais de transporte;

XXXI –  instalação de sistemas  inteligentes  de  tráfego para veículos  e  rodovias,

objetivando reduzir congestionamentos e consumo de combustíveis;

XXXII  –  promoção  de  medidas  estruturais  e  operacionais  para  melhoria  das

condições de mobilidade nas áreas afetadas por polos geradores de tráfego;

XXXIII – estímulo à implantação de entrepostos e terminais multimodais de carga

preferencialmente nos limites  dos principais  entroncamentos rodoferroviários tendo

em vista a instituição de redes de distribuição capilar de bens e produtos diversos;

XXXIV  –  implantação  de  corredores  segregados  e  faixas  exclusivas  de  ônibus

coletivos  e,  na  impossibilidade  dessa  implantação  por  falta  de  espaço,  medidas

operacionais  que  priorizem  a  circulação  de  ônibus,  nos  horários  de  pico,  nos

corredores do viário estrutural;

XXXV –  regulamentação da circulação,  parada e  estacionamento  de  ônibus  de

ônibus  fretados  e  criação  de  bolsões  de  estacionamento  ao  longo  do  sistema

metroviário;

XXXVI – estabelecimento de programas e incentivos para caronas solidárias ou

transporte compartilhado;

XXXVII – reordenamento e escalonamento de horários e períodos de atividades

públicas e privadas;

XXXVIII – determinação de critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à

mitigação  de  gases  de  efeito  estufa  na  aquisição  de  veículos  da  frota  do  poder

público estadual e na contratação de serviços de transporte;

XXXIX – promoção de conservação e uso eficiente de energia nos sistemas de

trânsito;
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XL – estabelecimento de limites e metas de redução progressiva e promoção de

monitoramento de emissão de gases de efeito estufa para o sistema de transporte

estadual.

Art. 19 – Será objeto de execução coordenada entre todas as esferas de governo a:

I  –  criação de incentivos,  por  lei,  para  a geração de energia a partir  de fontes

renováveis;

II  –  promoção  de  esforços  no  sentido  de  eliminar  subsídios  aos  combustíveis

fósseis e para criar incentivos à geração e o uso de energia renovável;

III  –  promoção  e  adoção  de  programas  de  eficiência  energética  e  energias

renováveis em edificações, indústrias e transportes;

IV  –  promoção  e  adoção  de  programa de  rotulagem  de  produtos  e  processos

eficientes, sob o ponto de vista energético e de mudança climática;

V – criação de incentivos fiscais e financeiros, por lei, para pesquisas relacionadas

à eficiência energética e ao uso de fontes de energia renováveis em sistemas de

conversão de energia;

VI – promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de

energias renováveis na iluminação pública.

Art. 20 – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

– Semad -, o Instituto Estadual de Florestas – IEF -, o Instituto Mineiro de Gestão das

águas – Igam - e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam - devem considerar

as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações

de prevenção, mitigação e adaptação estabelecidas nesta lei.

Art. 21 – As ações previstas na Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecida

na Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, devem observar as mudanças climáticas,

a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, adaptação e

mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, reciclagem e recuperação do

conteúdo  energético  dos  resíduos,  nessa  ordem  devendo,  inclusive,  adotar  as

seguintes medidas;

I – minimização da geração de resíduos urbanos, esgotos domésticos e efluentes

industriais;

II – reciclagem ou reuso de águas pluviais, resíduos urbanos, esgotos domésticos e
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efluentes industriais;

III – tratamento e disposição de resíduos, preservando as condições sanitárias e

promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Art.  22  –  O Estado incentivará  a  recuperação de  metano gerado pela  digestão

anaeróbia de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais,

resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos.

Art.  23  –  O  Poder  Executivo  estabelecerá  um  Plano  Estratégico  para  Ações

Emergenciais – Peae -,  para resposta a eventos climáticos extremos que possam

gerar  situação  de  calamidade  pública,  notadamente  em  áreas  de  vulnerabilidade

direta.

Art. 24 – O Executivo deverá investigar e monitorar os fatores de risco à vida e à

saúde decorrentes da mudança climática e implementar as medidas necessárias de

prevenção e tratamento, de modo a evitar ou minimizar seus impactos sobre a saúde

humana devendo, entre outras medidas:

I  – realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de

evitar e tratar as doenças relacionadas à mudança climática;

II  – adotar procedimentos direcionados de vigilância ambiental,  epidemiológica e

entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à detecção rápida

de sinais de efeitos biológicos da mudança climática;

III – aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas de ampla dispersão,

com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima, especialmente a malária e a

dengue;

IV – treinar a Defesa Civil e criar sistemas de alerta rápido para o gerenciamento

dos impactos sobre a saúde decorrentes da mudança climática.

Art. 25 – As edificações novas devem atender ao princípio da eficiência energética,

sustentabilidade  ambiental,  qualidade  e  eficiência  de  materiais,  bem  como  as

construções já existentes, no tocante a projetos de reforma e ampliação.

Art. 26 – Cabe à administração pública estadual definir os conceitos de eficiência

energética e ampliação de áreas verdes nas edificações por ela desenvolvidas.

Art. 27 – O Executivo poderá reduzir alíquotas de tributos ou promover renúncia

fiscal para a consecução dos objetivos desta lei, bem como promover a renegociação
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das  dívidas  tributárias  de  empreendimentos  e  ações  que  resultem  em  redução

significativa das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua

absorção ou armazenamento, mediante aprovação de lei específica.

Parágrafo  único:  O  poder  público  poderá  estabelecer  compensação  econômica,

com vistas a desestimular as atividades com significativo potencial de emissão de

gases de efeito estufa.

Art.  28  –  As  licitações  e  os  contratos  administrativos  celebrados  pelo  Estado

deverão incorporar critérios ambientais nas especificações dos produtos e serviços,

com ênfase nos objetivos desta lei.

Art. 29 – O Executivo, em articulação com entidades de pesquisa, divulgará critérios

de avaliação da sustentabilidade de produtos e serviços.

Art. 30 – É dever do Poder Executivo Estadual, com a participação e colaboração

da sociedade civil organizada, realizar programas e ações de educação ambiental,

em  linguagem  acessível  e  compatível  com  diferentes  públicos,  com  o  fim  de

conscientizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da mudança

climática, enfocando, no mínimo, os seguintes aspectos:

I – causas e impactos da mudança climática;

II – vulnerabilidades existentes no Estado e em sua população;

III – medidas de mitigação do efeito estufa;

IV – mercado de carbono.

Art. 31 – Incumbe ao poder público, juntamente com a sociedade civil:

I  –  desenvolver  programas  de  sensibilização,  conscientização,  mobilização  e

disseminação  de  informações  para  que  a  sociedade  civil  possa  efetivamente

contribuir com a proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao

consumidor sobre o impacto de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e

serviços;

II – apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e

capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase

na execução de inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação

das vulnerabilidades decorrentes do aumento médio da temperatura do planeta, para

fins de promover medidas de prevenção, adaptação e de mitigação;
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III  –  estimular  linhas  de  pesquisa  sobre  as  mudanças  climáticas,  impactos,

mitigação,  vulnerabilidade,  adaptação  e  novas  tecnologias  de  menor  emissão  de

gases de efeito estufa, inclusive mediante convênios públicos com universidades e

institutos;

IV – integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas;

V – fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica

em  tópicos  como  transporte  sustentável,  uso  do  solo,  recuperação  florestal,

conservação de energia,  gerenciamento de  resíduos e  mitigação de emissões de

metano.

Art. 32 – Para os objetivos desta lei, o Poder Executivo deverá:

I – criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a medidas

de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação aos impactos das

mudanças climáticas;

II – estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por

atividades emissoras de gases de efeito estufa;

III – desenvolver estímulos econômicos para a manutenção de florestas existentes

e  desmatamento  evitado,  compensação  voluntária  pelo  plantio  de  árvores,

recuperação da vegetação e proteção de florestas;

IV  –  estimular  a  implantação  de  projetos  que  utilizem  o  mecanismo  de

desenvolvimento  limpo  –  MDL  -,  a  fim  de  que  se  beneficiem  do  “Mercado  de

Carbono”, decorrente do Protocolo de Quioto, e de outros mercados similares, por

meio de:

a)  mecanismos  de  caráter  institucional  e  regulatório,  bem  como  auxílio  na

interlocução com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;

b)  estímulo  a  projetos  MDL  que  auxiliem  a  recuperação  e  conservação  da

biodiversidade mineira;

c) capacitação de empreendedores de projetos MDL em suas várias etapas;

d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do

Comitê Executivo do MDL, no que se refere à adicionalidade e outras matérias;

e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do

Clima – CIMGC - e outras entidades oficiais;
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f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com

ênfase  nas  vantagens  competitivas  decorrentes  da  adoção  de  práticas  de

sustentabilidade por empreendedores brasileiros.

Art.  33  –  O  Poder  Executivo  instituirá,  mediante  decreto,  o  Programa  de

Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o

objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares e

outros  tipos  de  fragmentos  florestais,  podendo  prever,  para  consecução  de  suas

finalidades,  o  pagamento  por  serviços  ambientais  aos  proprietários  rurais

conservacionistas,  bem  como  incentivos  econômicos  a  políticas  voluntárias  de

redução de desmatamento e proteção ambiental.

Art. 34 – Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de

emissões  –  RCEs  -  de  gases  de  efeito  estufa  que  forem  de  titularidade  da

administração pública deverão ser aplicados prioritariamente na recuperação do meio

ambiente e na melhoria da qualidade de vida da comunidade moradora do entorno do

projeto.

Art. 35 – Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e

programas governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, cabendo ao poder

público e entidades do terceiro setor:

I – desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos

climáticos extremos que priorizem as populações mais vulneráveis, a fim de facilitar a

interação entre a sociedade civil e o poder público para promover a internalização do

tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como secretarias de

Estado,  autarquias  e  fundações  estaduais  e  municipais,  prefeituras,  setores

empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;

II  –  estabelecer  mecanismos  jurídicos  para  a  proteção  da  saúde  humana  e

ambiental, de defesa do consumidor e de demais interesses difusos relacionados com

os objetivos desta lei;

III  – realizar acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de

efeito estufa entre o governo estadual e entidades empresariais privadas;

IV – fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema

climático e capacitar entidades públicas e privadas para fomentar a adesão às ações
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relacionadas com esta lei;

V – realizar  ampla e frequente consulta à sociedade civil,  garantindo também a

participação  constante  e  ativa  nos  fóruns  e  a  articulação  com  outras  políticas  e

programas,  nas  esferas  nacional  ou  internacional,  isolada  ou  conjuntamente

considerados, que possam contribuir com a proteção do sistema climático;

VI – incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a esfera

federal,  respeitadas  as respectivas  competências,  com gerenciamento integrado e

estratégico;

VII – estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências

multilaterais, organizações não governamentais internacionais e entidades estaduais

no campo das mudanças climáticas globais;

VIII  –  apoiar  a  obtenção  de  financiamentos  nacionais  e  internacionais  para

aplicação em programas e ações no Estado relacionados às mudanças climáticas;

IX – estimular a participação das entidades mineiras nas conferências das partes da

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo

de Quioto;

X – estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo

às políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito

estufa,  bem  como estimular  a  adoção  de  práticas  e  tecnologias  mitigadoras  das

emissões dos referidos gases, de modo a assegurar a competitividade dos produtos e

serviços desenvolvidos pela economia;

XI  – buscar  a integração dos  objetivos desta  lei  com iniciativas  decorrentes da

Convenção  de Viena,  do  Protocolo  de  Montreal  e  demais  convenções  e  acordos

internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil;

XII – promover articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal, de

modo a  facilitar  a  acessibilidade aos  dados e  informações produzidos por  órgãos

públicos, necessários à elaboração dos inventários das emissões de gases de efeito

estufa pelos Municípios;

XIII – apoiar a Defesa Civil dos Municípios;

XIV  –  priorizar  a  instalação  de  serviços  públicos  em  regiões  periféricas

predominantemente residenciais.
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Art. 36 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Política Estadual de Mudanças Climáticas visa a consolidação das

discussões  científicas  dos  diversos  ramos  de  conhecimento,  como  a  biologia,  a

climatologia e a estatística – que não encerraram suas pesquisas neste campo –, em

uma lei estadual em prol da adaptação das atividades antrópicas ao meio ambiente.

Nessa perspectiva, a lei que institui  a Pemc estabelece uma série de princípios,

objetivos e diretrizes a serem observadas pelo poder público e pela iniciativa privada,

relativos  ao  manejo  e  utilização  dos  recursos  naturais  mormente  seus

desdobramentos para o aquecimento global.

O efeito estufa, denominado “greenhouse efect” pelos americanos, que tem como

principais responsáveis os gases metano e dióxido de carbono, consiste na absorção

da radiação proveniente do sol por esses gases, impedindo que esta seja refletida

pela camada de ozônio que o planeta possui naturalmente em sua atmosfera.

Seus  efeitos  podem  ser  observados  a  médio  e  longo  prazo.  A médio  prazo,

observa-se a extinção de algumas espécies e a mudança no ciclo da vida de outras,

considerando que algumas estão mais ou menos adaptadas às temperaturas que lhe

são  afeitas.  A longo prazo,  a  poluição pode  causar  desde  sérios  danos  à  saúde

humana até o aumento do nível  do mar, considerando o derretimento das calotas

polares pelo aumento geral da temperatura terrestre.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.809/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Esporte Arte e Cultura Primeiros Passos,

com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Esporte  Arte  e  Cultura

Primeiros Passos, com sede no Município de Passos.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Cássio Soares

Justificação: O Instituto Esporte Arte e Cultura Primeiros Passos é uma entidade

civil  de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 10/7/2008. Desenvolve um

importante trabalho de disseminação das atividades esportivas e culturais, baseadas

em  princípios  e  preceitos  éticos,  através  da  promoção  de  torneios  amadores  e

populares, tanto para jovens quanto para a terceira idade.

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 para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.810/2012

Veda o licenciamento ou sua revalidação para a comercialização de medicamentos

manipulados  por  farmácias  e  ervanárias  sem  a  respectiva  bula,  nos  termos  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Observados os preceitos contidos no art. 21 da Lei Federal n° 5.991, de 17

de  dezembro  de  1973,  fica  vedado  o  licenciamento  ou  sua  revalidação  para  a

comercialização de medicamentos manipulados por farmácias e ervanárias, sem a

respectiva bula, nos termos desta lei.

Art.  2° -  Atendidas as especificações impostas pela  legislação federal, além das

informações contidas na rotulação da embalagem do medicamento, a bula de que

trata o art. 1º deverá conter ainda as seguintes informações ao paciente consumidor:

I - nome e número do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de

Minas Gerais - CRM-MG - do médico prescritor;

II - nome do paciente e demais qualificações;

III - número de registro da formulação no Livro de Receituário;
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IV - data da manipulação;

V -  número do Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica -  CNPJ -  da farmácia de

manipulação ou ervanária;

VI - endereço completo e formas de contato com a farmácia de manipulação ou

ervanária;

VII - nome do farmacêutico responsável com o respectivo número do registro no

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF-MG - ;

VIII - tipos de tratamentos indicados pelo medicamento;

IX - composição do medicamento;

X - ação esperada do medicamento e mecanismo de ação;

XI - cuidados para a conservação do medicamento;

XII - prazo de validade;

XIII - indicações para o caso de gravidez e lactação;

XIV - cuidados para administração do medicamento;

XV - hipóteses de interrupção do tratamento;

XVI - reações adversas;

XVII - contraindicações;

XVIII - a farmacocinética;

XIX - a farmacodinâmica;

XX - advertências para o uso do medicamento;

XXI - precauções no uso do medicamento;

XXII - interações medicamentosas;

XXIII - eventos e experiências clínicas adversas;

XXIV - posologia;

XXV - questões relativas a superdosagem;

XXVI - especificações da bioequivalência.

Art.  3° - Além das especificações constantes do art . 2º,  a bula deverá conter as

seguintes advertências:

I - manter o medicamento sempre fora do alcance de crianças;

II - manter o medicamento em embalagem original, fechado, guardado ao abrigo da

luz, do calor e da umidade excessiva;
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III  -  não  guardar  o  medicamento  em  armários  de  banheiro  ou  perto  de  pias  e

lavatórios;

IV - não usar medicamentos sem orientação médica;

V - em caso de reações adversas, suspender o uso do medicamento e procurar

orientação de quem o prescreveu;

VI - não utilizar o medicamento com prazo de validade vencido;

VII - não ingerir bebidas alcoólicas com medicamentos;

VIII  -  em  caso  de  alteração  de  cor,  odor,  consistência  ou  sabor,  procurar  o

farmacêutico para esclarecimentos;

IX -  nunca fornecer medicamento que foi  manipulado para outra pessoa e vice-

versa;

X - tomar o medicamento corretamente, conforme indicação do médico.

Art. 4° - As farmácias de manipulação e ervanárias terão o prazo de cento e oitenta

dias para adequarem-se às disposições desta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala da Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Trata-se de proposta de legislação estadual suplementar à legislação

federal,  perfeitamente  autorizada  pela  norma  superior.  O  licenciamento  para  que

farmácias  de  manipulação  e  ervanárias  possam  atuar  legalmente  é  dado  pelo

Ministério  da  Saúde e  pelos  órgãos  sanitários  dos  Estados  federados  através  de

legislação suplementar a lei federal.

A  fiscalização  das  farmácias,  da  mesma  forma,  também  afeta  a  legislação

suplementar. Os Estados podem, então, legislar sobre licenciamento e fiscalização,

naquilo que não contrarie a legislação federal e as demais normas satélites, como

resoluções  e  portarias,  de  forma  especial  advindas  do  Sistema Único  de  Saúde,

através de seu órgão de vigilância, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A fim de facilitar a análise desta proposta pelos nobres pares desta Casa de Leis,

de  forma  especial  nas  doutas  comissões  permanentes,  pedimos  atenção  ao  que

dispõem os seguintes dispositivos das normas federais relativas a medicamentos de

farmácias e ervanárias:
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“Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973

Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos

farmacêuticos e correlatos e dá outras providências.

Art.  1° -  O  controle  sanitário  do  comércio  de  droga s,  medicamentos,  insumos

farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege-se por esta lei.

Art. 2° - As disposições desta lei abrangem as unid ades congêneres que integram o

serviço  público  civil  e  militar  da  administração  direta  e  indireta,  da  União,  dos

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e demais entidades paraestatais, no que

concerne aos conceitos, definições e responsabilidades.

(...)

Art. 21 - O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação

ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será

exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário

competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em conformidade com a

legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta

lei.

(...)

Art.  24  -  A licença  para  financiamento  do  estabelecimento  será  expedida  após

verificação da observância das condições fixadas nesta lei e na legislação supletiva.

(...)

Art. 32 - As licenças poderão ser suspensas, cassadas ou canceladas no interesse

da  saúde  pública,  mediante  despacho  fundamentado  da  autoridade  competente,

assegurado o direito de defesa em processo administrativo, instaurado pelo órgão

sanitário.

(...)

Art.  44 -  Compete aos  órgãos de fiscalização sanitária  dos Estados,  do Distrito

Federal e dos Territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei,

para verificação das condições de licenciamento.

Art. 45 - A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos

e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados,

Distrito Federal e Territórios, através de seus órgãos competentes.
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Art. 46 - No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a fiscalização apreederá

duas  unidades  de  produto,  das  quais  uma  será  remetida  para  exame  no  órgão

sanitário competente, ficando a outra em poder do detentor do produto, lavrando-se o

termo de apreensão, em duas vias, que será assinado pelo agente fiscalizador e o

termo de apreensão em duas vias, que será assinado pelo agente fiscalização e pelo

responsável técnico pelo estabelecimento, ou seu substituto eventual e, na ausência

deste, por duas testemunhas.

Parágrafo único - Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, será

lavrado auto de infração, aplicando-se as disposições constantes do Decreto Lei n°

785(*), de 25/08/69”.

“Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976

Dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  a  que  ficam  sujeitos  os  medicamentos,  as

drogas,  os  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  cosméticos,  saneante  e  outros

produtos, e dá outras providências.

Art. 1° - Ficam sujeitos às normas de vigilância sa nitária instituídas por esta lei os

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei n°

5.991,  de 17/12/73,  bem como os produtos de  higiene,  os  cosméticos,  perfumes,

saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante

definidos.

Art. 2° - Somente poderão extrair, produzir, fabric ar, transformar, sintetizar, purificar,

fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos

de que trata o artigo 1° as empresas para tal fim a utorizadas pelo Ministério da Saúde

e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades

Federativas em que se localizem.

(...)

Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou

comerciais que exerçam as atividades de que trata esta lei, dependerá de haver sido

autorizado  o  funcionamento  da  empresa  pelo  Ministério  da  Saúde  e  de  serem

atendidas,  em cada estabelecimento,  as  exigências  de  caráter  técnico  e  sanitário

estabelecidas  em  regulamento  e  instruções  do  Ministério  da  Saúde,  inclusive  no
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tocante  à  efetiva  assistência  de  responsáveis  técnicos  habilitados  aos  diversos

setores de atividades.

Parágrafo único -  Cada estabelecimento terá licença específica e independente,

ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa.

Art.  52  -  A legislação  local  supletiva  fixará  as  exigências  e  condições  para  o

licenciamento dos estabelecimentos a que se refere esta lei, observados os seguintes

preceitos:

(...)

Art. 80 - As atividades de vigilância sanitária de que trata esta lei serão exercidas:

I  -  no  plano  federal,  pelo  Ministério  da  Saúde,  na  forma  da  legislação  e  dos

regulamentos;

II - nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios,

observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva”.

É  importante  ressaltar  que,  atualmente,  os  medicamentos  comercializados  são

entregues  aos  consumidores  sem  serem  acompanhados  da  bula,  afrontando  as

indicações da legislação sanitária pertinente e também da Lei do Consumidor, que

garante o direito a informação sobre os produtos que estão sendo adquiridos.

O mérito desta proposição é inquestionável, pois consideramos que o Estado não

pode permitir que medicamentos sejam vendidos sem a devida informação. No mês

de  dezembro  de  2011,  os  mineiros,  estarrecidos,  acompanharam  12  mortes  que,

investigadas pela Polícia Civil, teriam sido causadas pela ingestão do medicamento

Secnidazol  500mg,  fabricado  por  uma farmácia  de  manipulação  que  funciona  no

Município de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri.

Por outro lado, no Brasil existem inúmeras denúncias de venda de medicamentos

manipulados até  mesmo sem prescrição médica.  A regulamentação proposta  tem

caráter  preventivo  e  visa  garantir  a  saúde dos  mineiros.  É  fundamental  salientar,

ainda,  que o medicamento manipulado é feito  especificamente  para um paciente,

diferentemente  dos  medicamentos  convencionais,  que  são  industrializados  em

grande escala.

Por essa razão, todas as informações sobre o médico prescritor, sobre a farmácia e

principalmente sobre o responsável técnico que manipulou o produto devem estar
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presentes  na  bula,  documento  que  se  vinculará  à  rotulação  da  embalagem  do

medicamento.  Trata-se  de  uma  bula  específica  para  aquele  medicamento

personalizado.

Diante do exposto e pela importância da matéria, contamos com o apoio de nossos

pares  para  aprovação  deste  projeto,  que  obriga  as  farmácias  e  ervanárias  a

manipulação com bula e o órgão sanitário fiscalizador estadual a garantir esse direito

aos consumidores mineiros.

- 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 2.811/2012

Assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao

tratamento de câncer no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam assegurados a todos os cidadãos mineiros em idade reprodutiva que

se submeterem ao tratamento de combate ao câncer que implique sua esterilidade o

acesso às técnicas para a preservação, conservação, distribuição e transferência de

seus gametas, que serão utilizados em tratamento para a procriação medicamente

assistida, na rede pública de saúde do Estado.

§ 1º - O cidadão ou cidadã que receber o diagnóstico de câncer e tiver prescrito o

tratamento por meio de cirurgia, quimioterapia e radioterapia que implique infertilidade

terá prioridade na coleta de seus gametas para preservação.

§ 2º- Para efeitos desta lei, não apenas a coleta dos gametas será assegurada aos

pacientes em tratamento de câncer como também a todo o tratamento de procriação

medicamente assistida.

Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  o  consentimento  do  beneficiário  será  livre  e

esclarecido, vedada a manifestação da vontade por procurador, e será formalizado

por  instrumento  particular,  que  conterá  necessariamente  os  seguintes

esclarecimentos:

I  -  a  indicação  médica  para  o  emprego  das  técnicas  de  tratamento  oncológico

consideradas infertilizantes, no caso específico;
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II  -  os  aspectos  técnicos  e  as  implicações  médicas  das  diferentes  fases  das

modalidades de procriação medicamente assistida disponíveis;

Art.  3º - Fica o Estado autorizado a formalizar convênios ou contratar empresas

especializadas em procriação medicamente assistida para cumprir o disposto nesta

lei quando não tiver em sua rede de saúde pública hospitais e clínicas habilitados

tecnicamente a ofertar este tipo de tratamento.

Art. 4º- Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei, inclusive quanto às

normas  especificadoras  dos  requisitos  para  a  execução  de  cada  técnica  de

procriação medicamente assistida, competindo-lhe, também, conceder a licença aos

estabelecimentos que praticam a procriação medicamente assistida e fiscalizar suas

atuações.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade tornar acessível aos cidadãos e

cidadãs mineiros o disposto pela Lei nº 9.263, de 1996, que regula o § 7º do art. 226

da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e

dá  outras  providências.  De  fato,  esta  lei  determina,  em  seu  art.  1º,  que  “o

planejamento familiar é direito de todo cidadão”, e, em seu art. 2º que, para fins desta

lei,  entende-se  planejamento  familiar  como o  conjunto  de  ações de regulação  da

fecundidade  que garanta  direitos  iguais  de  constituição,  limitação ou aumento  da

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.

Já o “caput”  do art.  3º desta lei  determina que “O planejamento familiar é parte

integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro

de uma visão de atendimento global e integral à saúde” e, no inciso 1º, parágrafo

único, que “as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus

níveis, na prestação das ações previstas no “caput”, obrigam-se a garantir, em toda a

sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal,

programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais,  que inclua,

como atividades básicas, entre outras: I - a assistência à concepção e contracepção;”

É justamente este o objetivo desta proposição,  possibilitando que os mineiros e
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mineiras que receberem diagnóstico de câncer e tiverem de enfrentar tratamentos

que  vão  acarretar  sua  infertilidade  possam  preservar  seus  gametas,  de  forma  a

possibilitar a concepção mesmo após o tratamento que os tornarão inférteis. De fato,

a legislação federal é categórica ao determinar que o Sistema Único de Saúde – SUS

-, em todos os seus níveis, municipal, estadual e federal, e em toda a sua rede de

serviços, deve assegurar a assistência à concepção e à contracepção.

Esta determinação legal é muito importante para as famílias brasileiras, uma vez

que são inúmeros os casos de infertilidade entre jovens em idade reprodutiva, tanto

em  homens  quanto  em  mulheres,  em  função  dos  tratamentos  antiblásticos,

popularmente conhecidos como quimioterapia e radioterapia, largamente empregados

no combate a diversos tipos de câncer.

A Lei nº 9.263, de 1996, em seu art. 4º, dispõe que “o planejamento familiar orienta-

se  por  ações  preventivas  e  educativas  e  pela  garantia  de  acesso  igualitário  a

informações,  meios,  métodos  e  técnicas  disponíveis  para  a  regulação  da

fecundidade” e, em seu parágrafo único que “o Sistema Único de Saúde promoverá o

treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico,

visando a promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva”.

Este aspecto da legislação federal também é igualmente relevante, pois assegura

ao  cidadão  ações  de  atendimento  à  saúde  reprodutiva,  e  esta  proposição  visa

fornecer os meios para que o cidadão tenha acesso a este direito assegurado pela lei.

É  importante  ressaltar  que  a  preservação  dos  gametas  masculinos,  os

espermatozoides,  e  dos  femininos,  os  óvulos,  demanda o  seu congelamento  e  a

preservação em temperaturas baixíssimas.

O congelamento de sêmen é uma técnica amplamente utilizada e de alta eficácia.

Consiste  na  utilização  de  crioprotetores  específicos,  que  possibilitam  o

armazenamento de amostras de sêmen, por período indeterminado, em tanques de

nitrogênio líquido. Já a primeira gestação descrita utilizando óvulos congelados foi

reportada  em  1986.  As  técnicas  de  criopreservação  de  óvulos  vêm  sendo

aprimoradas desde então, observando-se atualmente um avanço notável nas taxas

de fertilização.

O  armazenamento  de  óvulos  por  meio  do  congelamento  é  uma  excelente
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alternativa para a manutenção do futuro reprodutivo das mulheres, especialmente em

pacientes  que  se  submetem  ao  tratamento  oncológico,  que  pode  causar  danos

irreversíveis aos ovários. As técnicas mencionadas são de eficácia comprovada, mas

dispendiosas,  tornando  este  tipo  de  tratamento  inacessível  à  maior  parte  da

população. Por outro lado, é importante ressaltar que cada vez mais pessoas jovens

vem enfrentado o tratamento de câncer e recebendo o prognóstico de que, mesmo

curados, ficarão estéreis.

Esta  situação  gera  um  grande  abalo  para  os  pacientes  e  suas  famílias,

especialmente quando são jovens, estão em idade reprodutiva e, muitas vezes, ainda

sem ter ainda constituído prole. Portanto, o objetivo desta proposição é minorar o

grande sofrimento dos pacientes oncológicos e permitir que, uma vez concluído seu

tratamento,  tenham os mesmos direitos que os demais cidadãos de ter  uma vida

normal, constituir família e experimentarem a inigualável sensação da paternidade e

da maternidade. Sendo a proposição de mérito e de importância indiscutível, espero o

apoio de meus pares para que a sua aprovação por esta Assembleia Legislativa.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  2.304/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  a

segunda obra mais votada no Orçamento Participativo Digital de 2011 também seja

executada. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.305/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Diego Vasconcelos, Professor da  Fundação de

Ensino Superior de Passos, pela conquista de dois prêmios na 15ª Mostra de Cinema

de Tiradentes. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.306/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e São Joaquim

de Bicas pelos 35 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.307/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o "Jornal da Comunidade BH" pelos 25 anos de história
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e produção de informação de qualidade. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.308/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre

pelos 90 anos de sua fundação.

Nº 2.309/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com o  Sr.  Alexandre  Magno  de  Moura  pela  posse  como

Presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. (- Distribuídos à

Comissão de Turismo.)

Nº 2.310/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Ana  pela  posse  como

Comandante-Geral da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.311/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Sérgio Pedini, Reitor do Instituto Federal do Sul de

Minas,  pela  eleição  como Vice-Presidente  do  Conselho  Nacional  das  Instituições

Federais de Educação Profissional e Tecnológica. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.312/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de São João da Mata pelos 49 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.313/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o Sr.  Nedens Ulisses Freire Vieira pela posse como

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público para o biênio 2012-2014. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.314/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rádio Itatiaia pelos 60 anos de sua criação. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 2.315/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Altivo Brandão Teixeira pela posse como Presidente

do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 2.316/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Universitário de Sete Lagoas pelos 45 anos de sua
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fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.317/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a extensão do Projeto Olho Vivo

às Ruas Policenas Mascarenhas, Santa Juliana e Professor Abeylard, no Município

de Sete Lagoas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.318/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Nova Lima pelos 121 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.319/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a  comunidade de Serro  pelos  298  anos  de emancipação

desse Município.

Nº 2.320/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Pitangui pelos 297 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.321/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Marcos Pereira dos Santos, Diretor do “Jornal

Notícia", de Sete Lagoas, pelos 7 anos de fundação desse órgão. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 2.322/2012,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja formulado

voto de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza Júnior pelo brilhante

trabalho  desenvolvido  como  Comandante-Geral  da  PMMG.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 2.323/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Iphan pela liberação de recursos para a aquisição de uma

estrutura  cenotécnica  completa  para  o  Cine  Teatro  Santa  Izabel,  localizado  no

Município de Diamantina.. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.324/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER- MG pedido de providências para que sejam priorizadas as

licitações referentes  ao  entroncamento  dos trechos que ligam José Gonçalves  de

Minas a Virgem da Lapa e Araçuaí a Novo Cruzeiro. (- À Comissão de Transporte.)

Da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  criada  nesta  Casa  Legislativa  a
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Procuradoria Especial da Mulher. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Carlos  Henrique  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar de Educação para o Trânsito e Respeito ao Pedestre.

Subscrevem termo de adesão à criação desta Frente Parlamentar as Deputadas e os

Deputados a seguir indicados: Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin Moura - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto  Abramo -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Dos Deputados João Leite, Carlos Mosconi e outros em que solicitam seja realizado

nesta Casa um Fórum Técnico Sobre Segurança no Trânsito com vistas à segurança

nas cidades e estradas. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlin Moura,

João Leite,  Adelmo Carneiro Leão, Alencar da Silveira Jr.,  Adelmo Carneiro Leão,

Paulo Lamac e Ulysses Gomes, Inácio Franco, Doutor Viana, Gustavo Valadares e

Sargento  Rodrigues  e  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (4),  de  Direitos

Humanos (2) e de Meio Ambiente (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Meio  Ambiente,  de  Turismo,  de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Ética  e  Decoro

Parlamentar,  da  Bancada  do  PSD e  dos  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Gustavo

Perrella, Dalmo Ribeiro Silva, Tiago Ulisses, Rogério Correia (2) e Pompílio Canavez.

Questões de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
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Deputados,  gostaria  de  comunicar  que  hoje  a  Cemig  começou  a  realizar  uma

inspeção na rede elétrica da cidade de Muzambinho, a nosso pedido. Na semana

passada, estive com o Sr. Reginaldo Canarinho, Presidente da Câmara, e com o Sr.

Gilmar Labanca, em uma conversa com o Presidente da Cemig a respeito de outro

gravíssimo  acidente  ocorrido  com  a  rede  elétrica  da  Cemig  no  Sul  de  Minas.

Infelizmente, o acidente foi tão grave quanto o de Bandeira do Sul. Um cabo da rede

elétrica caiu sobre uma família. Era um domingo tranquilo, não estava chovendo, e às

13 horas um cabo ficou energizado por mais de 1 minuto, causando um acidente

muito grave, que vitimou a Sra. Maria Glória, o Sr. Carlos, seu marido, e Ana, sua

filha. Eles estão internados no Hospital João XXIII. Fui visitá-los, e o estado deles é

precário e muito grave. Pedimos à Cemig que fizesse uma revisão em toda a rede

elétrica da cidade de Muzambinho. O mesmo cabo que caiu sobre a família do Sr.

Carlos  há  dois  domingos  já  havia  caído  por  duas  vezes,  e,  por  duas  vezes,  a

comunidade reclamou na Cemig, mas nada foi feito.  A informação era que a rede

elétrica  estava  em  boas  condições  e  nada  aconteceria;  no  entanto,  infelizmente

aconteceu. Sr. Presidente, essa situação tem ocorrido em muitas cidades da região

Sul  de  Minas  e  também  em  todo  o  Estado.  Em  Guaxupé,  cidade  vizinha  a

Muzambinho, um cabo da rede de alta tensão caiu durante a madrugada, deixando

toda a cidade às escuras. Recentemente, em Alfenas, em Monte Belo, em Paraguaçu

e em várias  cidades da região  ocorreu  o  mesmo. Portanto,  quero  mais  uma vez

alertar a Cemig. Não há como continuar com essa rede elétrica sem manutenção e

investimentos. A população anda com medo pelas ruas. A rede elétrica da Cemig está

se  transformando  numa  verdadeira  bomba-relógio.  Na  conversa  que  tive  com  o

Presidente  da  Cemig,  ele  não  me soube  responder  quando  eu  disse  que  lá  em

Muzambinho não havia serpentina para justificar a queda do cabo da rede elétrica.

Não era Carnaval. Era um domingo calmo, tranquilo, não estava acontecendo nada, e

o cabo da rede elétrica caiu. É isso o que tem acontecido e está deixando a todos

preocupados. A rede elétrica da Cemig no Sul de Minas precisa urgentemente de

vistoria e investimentos. Fiz um requerimento à Cemig solicitando que nos informe

quanto fatura em Muzambinho e quanto desse faturamento é reinvestido na cidade,

bem como em todas as cidades do Estado. Afinal,  por que tratar essa informação
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como segredo de Estado? Temos de saber quanto a Cemig arrecada e investe em

manutenção e melhorias da rede elétrica. Do jeito que está, a nossa Cemig está se

transformando  em  uma empresa  arcaica,  com  uma rede  elétrica  velha,  que  está

colocando a  vida  dos  mineiros  em risco.  No Carnaval,  teremos  aglomerações de

pessoas brincando, dançando e se divertindo, e não sabemos o que pode acontecer.

Esse fato tem acontecido e pode voltar a acontecer. Em Bandeira do Sul, finalmente a

rede elétrica está sendo trocada, o que confirma o que denunciamos: a precariedade

da rede elétrica foi o que causou a queda do cabo, e não a serpentina. Se realmente

fosse a serpentina, por que estariam trocando toda a rede elétrica de Bandeira do

Sul? Sr. Presidente, é grave a situação. Lamentavelmente, a Cemig ainda não tomou

providências em relação à rede elétrica de todo o Estado, especialmente do Sul de

Minas. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, venho denunciar a situação precária das

rodovias do governo federal em Minas Gerais. Ontem tivemos acesso à campanha

que está sendo feita no Norte de Minas pela duplicação já da BR-251. Tenho aqui

uma foto da rodovia do governo federal,  do governo do PT, que está em situação

lamentável no Norte de Minas. A foto mostra um acidente com mortes ocorrido no

Norte de Minas. Por outro lado, temos dados das rodovias do governo federal. Só em

Minas Gerais o número de acidentes com vítimas foi de 1.073. Não foi uma vida que

se perdeu, foram muitas. Acidentes com vítimas foram 714; acidentes sem vítimas

foram 1.181; e 85 mortes ocorreram nas rodovias federais em Minas Gerais. Repito:

foram 85 mortes. Isso é que é situação precária das rodovias federais no Estado de

Minas Gerais. O jornal “Estado de Minas” traz a situação das rodovias federais e das

carretas que nelas transitam. Em nove meses de 2011, veículos pesados bloquearam

as estradas federais por causa de acidentes em Minas Gerais. Nada é feito, não há

manifestação do governo federal. Nossas estradas estão precárias. Vamos falar do

Carnaval, que está chegando. A nossa população utilizará as rodovias federais. Viajei

por elas durante o recesso parlamentar. É lamentável. Não há um policial rodoviário

federal. Quando fazem concurso, eles vão para outros Estados. E para Minas, que

tem a maior parte da malha rodoviária federal, nada. O governo federal abandonou

nossas  estradas.  Essa  é  a  situação  que  estamos  vivendo.  Já  pensaram  se
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começássemos a pedir a interdição das estradas federais, considerando as mortes

ocorridas?  Outro  dia,  houve  queda  de  janelas  na  Cidade  Administrativa.  Com  o

pedido de membros da Situação, paralisa-se a Cidade Administrativa. Se pedíssemos

interdição da BR-116, na região do Deputado Doutor Wilson Batista, pararíamos o

Brasil. O governo federal é irresponsável ao tratar da vida em Minas Gerais. Aqui

estão  os  números  da  execução  orçamentária.  O  governo  deixou  de  investir

R$1.400.000.000,00 em segurança pública neste ano, não executou o programa de

segurança pública. É lamentável, Sr. Presidente: tenho um calhamaço de pedidos da

Comissão  de  Segurança  Pública.  Fomos  a  todas  as  regiões  do  Estado.  Faltam

policiais  rodoviários  federais  e obras de  segurança nas  rodovias.  Temos  fotos  de

acidentes terríveis envolvendo carretas nas estradas mineiras. Olhem a situação das

estradas.  As  pessoas  estão  morrendo,  e  absolutamente  nada  é  feito.  Não houve

apenas uma morte, houve 85 mortes nas rodovias federais, sem falar das pessoas

que ficaram com sequelas. Algumas estão em cadeiras de rodas. A responsabilidade

é toda do governo federal. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, o Deputado João Leite fala como se

todas  as  rodovias  fossem  um  problema atual.  Na  verdade,  fazem  parte  de  uma

herança  maldita.  Deputado  João  Leite,  o  Ministério  dos  Transportes  está

desenvolvendo  o  maior  conjunto  de  obras  já  visto  neste  Estado.  São  várias  as

rodovias  recuperadas,  e  muitas  estão  em  processo  de  licitação.  V.  Exa.  está

querendo fazer barulho, quando deveria cobrar do seu governo estadual providências

nas rodovias estaduais, que também estão aos cacos em nossa região. Não é dessa

maneira que se age. V. Exa. poderia pedir ao seu Governador que pense da mesma

forma que V. Exa. Participei de vários atos do governo este ano e no ano passado.

Vários Ministros do governo federal, como o Ministro da Integração Nacional, vieram

ao Palácio para liberar recursos. O discurso do Governador Anastasia era diferente

do seu. V. Exas. precisam se entender. Dilma precisa saber que o Governador de

Minas  diz  uma  coisa,  mas  a  sua  base  diz  outra.  As  coisas  estão  ocorrendo  de

maneira  diferente.  São  vários  recursos,  várias  parcerias.  Só  o  Ministério  da

Integração  Nacional  já  repassou  ao  governo  de  Minas,  no  ano  passado,  quase

R$1.000.000.000,00 para construção de obras e rede de esgoto nas cidades. Toda a
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BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros, foi recuperada. Está sendo feito

agora  o  asfaltamento  de  Manga  a  Montalvânia,  que  ficou,  durante  oito  anos  de

Fernando Henrique, paralisado. Também foi recuperada a BR-365 de Montes Claros a

Pirapora, e várias outras estão em processo de licitação. Querem culpar apenas o

governo de Dilma pelo caos que causaram a Minas Gerais e o Brasil os oito anos de

FHC. Foram oito anos sem estrada. V. Exas. do PSDB, acabaram com a estrada, mas

nós,  do  governo  do  PT,  vamos  recuperá-la,  com  uma  diferença:  faremos  com

competência, Deputado João Leite, porque o que fazemos é para durar. Não é como

o asfalto que V. Exas. aplicam por aí, que não tem nem 2cm de espessura. Basta

olhar algumas obras do Proacesso feitas no ano passado, e já estão acabando.

Oradores Inscritos

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

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  cumprimentar  meus

prezados colegas neste início do ano legislativo,  os funcionários  desta Casa,  dos

gabinetes, e os telespectadores da TV Assembleia. Imaginei que começaríamos o

ano mais levemente, mas parece que nem tanto... Espero que tenhamos serenidade,

competência e tranquilidade para fazer um bom trabalho nesta Casa em benefício do

povo mineiro, afinal é exatamente para isto que fomos eleitos e estamos aqui: para

defender os interesses do povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria de primeiramente fazer uma manifestação de esperança de

que  a  greve  tão  violenta  no  Estado  da  Bahia  tenha  um  bom  final  e  que  os

parlamentares  do  PSDB  e  dos  demais  partidos  que  compõem  a  nossa  aliança

possam colaborar. Espero que eles não queiram jogar lenha na fogueira, mas que

colaborem com grandeza para que esse momento tão grave por que passa a Bahia

chegue ao final.

Também quero dizer,  Sr.  Presidente, que não ficamos surpresos, mas realmente

causou  um  pouco  de  estranheza  em  nosso  ambiente,  com  a  privatização  dos

aeroportos do Brasil promovida pelo governo federal, cujos membros tanto criticaram

as privatizações do governo do PSDB; aliás, recentemente até um livro foi lançado, “A

privataria tucana”. Possivelmente lançarão “A privataria petista”, e, se lançarem, até

leremos. A privatização tão criticada, tão mal compreendida, fez tanto sucesso e tanto
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bem tem feito ao País, que está sendo promovida agora, sem tirar nem pôr, pelo

governo do PT.

O que me traz realmente a esta tribuna, Sr. Presidente, são alguns comentários que

gostaria de fazer a respeito do veto que a Presidenta Dilma Roussef opôs à Emenda

à Constituição nº 29. Praticamente houve uma degola dessa emenda, essa é que é a

verdade. Tirou-se aquilo que seria da responsabilidade da União: sua participação

com  recursos  em  benefício  da  saúde  da  população.  Isso  foi  retirado.  A

responsabilidade do custeio da saúde no País ficou apenas com os Estados e com os

Municípios:  12% para os Estados e 15% para os Municípios. É como se a União

lavasse as mãos. A União disse então que a saúde não era com ela, que Estados e

Municípios deveriam resolver o problema.

Ora, Sr. Presidente, gostaria de entender a razão do veto. Se a saúde no Brasil não

precisasse de correção, se todos estivessem sendo bem atendidos nos hospitais, nos

postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos pronto-socorros, tudo bem,

está bom, não precisaria. Mas não é o caso, Sr. Presidente. A saúde no Brasil está

uma lástima. O povo não está sendo atendido, está morrendo nas filas dos hospitais,

os atendimentos têm qualidade absolutamente precária. Não há explicação plausível

para o veto. Está bom, vamos dizer que a União está arrecadando muito pouco, que

ela não pode colocar dinheiro novo na saúde, porque não o tem. Ora, vimos, poucos

dias atrás, a União bater recorde histórico de arrecadação no País, chegando quase à

faixa de R$1.000.000.000.000,00. A arrecadação da União subiu assustadoramente,

mas não podem colocar nem um tostão na saúde... A saúde está péssima. A União

tem muito dinheiro, e não quer colocar recursos na saúde. Qual a razão?

Eis  aqui  uma das  razões:  um dos vetos  desse caso,  que descarta  os  recursos

adicionais  em  caso  de  revisão  positiva  do  PIB,  tem  a  seguinte  justificativa:

necessidade da constante alteração nos valores a serem destinados à saúde pela

União podem gerar instabilidades na gestão fiscal  e orçamentária.  Ora, o cuidado

com  a  saúde  da  população  não  tem  importância,  fica  postergado;  o  que  tem

importância  é  a  estabilidade  fiscal  e  orçamentária.  Caro  Presidente,  isso  é  uma

aberração, é absolutamente inaceitável.  O País hoje se ufana de sua estabilidade

fiscal e orçamentária e vira as costas para sua população, que realmente precisa.
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Vemos aqui, Sr. Presidente, mais: os recursos para a saúde hoje vêm muito mais

das  famílias  do  que  de  recursos  públicos.  As  famílias  gastam  mais  de  30%  do

orçamento  na  saúde,  porque  os  recursos  públicos  não  são  suficientes.  Estamos

vendo aqui, Sr. Presidente, uma maneira muito deficiente de governar o País.

Mais: no ano passado, a Organização Mundial da Saúde – OMS – realizou, em

Genebra, um grande congresso mundial  e fez uma pesquisa sobre a situação da

saúde nos diversos países do mundo. Pois bem, o Brasil ficou, segundo a OMS, entre

os 24 países que menos destinam recursos de seu orçamento para a saúde. Ora, de

200 países analisados, o Brasil está entre os 24 que menos gastam com saúde. Essa

é uma realidade. Mais: o Brasil, em 2008, gastou cerca de 4% de seu orçamento em

saúde. A OMS divulgou que nos países emergentes, que ela considerou em situação

semelhante à do Brasil, 13,9% do orçamento são gastos em saúde. O Brasil gasta

4%, e nos países mais ricos, como é o caso do Canadá, esse número chega a 17%.

Há mais: o que o Brasil gasta com saúde é menos, proporcionalmente, do que gasta

mais da metade dos países africanos. Esta, Sr. Presidente, é a fotografia, a realidade

da saúde no País.

Pois bem, o governo federal teve a oportunidade de resolver o problema, pois havia

um  grande aumento  de  arrecadação.  Estamos  muito  abaixo de muitos  países.  O

gasto  “per  capita”  com  saúde  no  Brasil  é  US$431,00  por  ano;  o  do  Chile  é

US$548,00; o da Argentina, US$820,00, portanto o dobro do Brasil; o de Portugal é

US$1.890,00. Então, os países estão gastando muito mais do que o Brasil gasta.

Já não vejo o que possamos fazer para melhorar a situação da saúde. E mais, em

se tratando de Minas Gerais, Sr. Presidente, há aqui uma situação absolutamente

inaceitável.  O  governo  federal,  por  meio  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  repassa

recursos para os fundos estaduais de saúde segundo critérios que ele mesmo define.

Minas  Gerais  é  o  18º  Estado  da  União  quanto  ao  desses  recursos  “per  capita”.

Deveria ser o 2º, é o 18º. Isso sem nenhuma explicação plausível. Se recebêssemos,

por  exemplo,  o  “per  capita”  da  Bahia,  estariam  sendo  enviados  para  nós  mais

R$320.000.000,00  por  ano.  Se  tivéssemos  o  “per  capita”  do  Paraná,  estaríamos

recebendo mais R$205.000.000,00 por ano.

Então, é uma grande injustiça que se faz com o Estado de Minas Gerais no que diz
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respeito ao repasse de recursos para a saúde.

Sr. Presidente e meu caro Deputado Rômulo Viegas, a quem concederei aparte em

alguns  minutos,  o  sonho  da  Emenda  à  Constituição  nº  29  acabou,  pois  ela  foi

regulamentada, vetada e pronto. Diante disso, a Associação Médica Brasileira, para

tentar  resolver  a  questão,  está  apresentando  um  anteprojeto  de  lei  de  iniciativa

popular,  tal  como  foi  o  caso  do  Ficha  Limpa,  precisa,  portanto,  de  1.500.000

assinaturas, com um percentual de pelo menos cinco Estados do País, a fim de que

seja  apresentado  no  Congresso  Nacional  e  se  transforme  em  projeto  de  lei,

retomando  o  texto  original  da  Emenda  à  Constituição  nº  29,  que  preconizava  a

utilização de 10% do Orçamento da União para a saúde.

Esse é um projeto de lei em que vamos nos engajar. Minas Gerais vai entrar nisso.

A Assembleia Legislativa mineira vai fazer um movimento aqui, meu caro Deputado

Rômulo Viegas, para que se transforme a realidade de Minas Gerais, já que somos

um dos Estados mais prejudicados por essa ação do Ministério da Saúde.

Essa é a notícia que gostaria de dar aqui, Sr. Presidente, pois, pelo menos, é a

busca de uma solução.  Não é a passividade nem a omissão.  É a busca de uma

solução diante de um problema grave que ocorreu.

O Deputado  Rômulo  Viegas  (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Mosconi.

Quero  parabenizá-lo.  V.  Exa.  traz  à  Casa  temas  extremamente  importantes.

Considero  V.  Exa.  o  baluarte  da  Emenda  nº  29.  Como  médico,  está  sempre

preocupado com a saúde da população brasileira.

No  que  diz  respeito  à  greve  da  Bahia,  todos  estamos  realmente  preocupados,

esperando que ela se encerre o mais rapidamente possível. Acho que o Governador

do  PT  Jaques  Wagner  encontra-se  numa  situação  de  conflito.  Pela  história,  já

participou várias vezes de movimento de greve no Estado dele e hoje se encontra na

posição de gestor público, tendo de recorrer à força armada da União, ao Exército e à

Polícia Federal. Lamentamos que nesse episódio, nesse conflito se usem crianças. É

extremamente lamentável. Esperamos que a solução seja a mais breve possível e

que  o  Estado  da Bahia  possa voltar  a  funcionar,  a  receber  os  turistas,  inclusive

internacionais,  que  estão  concelando  voos  para  não  frequentar  o  Estado  neste

momento de turbulência.
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Vale aqui uma reflexão até de defesa do Governador Jaques Wagner, da Bahia, do

PT. Tenho dito aqui desta tribuna, Deputado Carlos Mosconi, que o governo federal

toma decisões lá em Brasília e hipoteca as contas para os governos dos Estados

pagarem. Fazer bonito com chapéu dos outros é muito bom. Daqui a pouco teremos

uma implosão nos gastos com folha de pagamento de Estados e Municípios, que já

estão enfraquecidos em suas contas públicas. Fica mais uma vez esse alerta.

No  segundo  alerta,  a  respeito  das  privatizações,  V.  Exa.  se  refere,  muito

apropriadamente,  à arrecadação estratosférica,  da ordem de R$30.000.000.000,00

além do esperado, para os cofres do governo. E como fica o Aeroporto Internacional

de Confins? Qual é o peso de Minas Gerais na balança comercial do Brasil? Minas

Gerais precisa,  sim, receber mais atenção e carinho do governo federal.  Estamos

lutando contra o tempo, pois a Copa do Mundo está aí. E o Aeroporto de Confins?

Precisamos agilizar sua privatização, algo que era tão temido e criticado pelo governo

do PT, que agora pensa diferente. Apertem os cintos e bem-vindos ao mundo das

privatizações.

O terceiro assunto que V. Exa. aborda é a questão da saúde, com a hipoteca da

conta mais uma vez ficando para os Estados e os pobres dos Prefeitos. Prefeitos

mineiros e brasileiros, que agora vão enfrentar as eleições municipais, reflitam sobre

o abacaxi que vão encontrar, porque o dinheiro das prefeituras não é suficiente para

pagar a conta das demandas das sociedades municipais. Quem tem o maior recurso

do bolo tributário, que é o governo central, precisa rever a distribuição desses índices.

Portanto, Deputado Carlos Mosconi, parabenizando V. Exa., quero colocar-me a seu

lado nessa nova iniciativa, para vermos o que de melhor poderá ser feito pelo povo na

questão da saúde. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, não poderia

ficar calado ao escutar esse belo pronunciamento de V. Exa., que me lembrou Alcides

Mosconi, seu pai, e sua trajetória política na saúde. V. Exa., que já ocupou diversos

cargos  e  trabalhou muito  em prol  da  saúde brasileira  -  lembro-me de quando foi

Presidente do antigo Inamps -, é autor da Emenda nº 29. Lamentamos muito o que

aconteceu com a Emenda nº 29 quando de sua regulamentação por parte da União,

porque  as  contas  ficaram  todas  nas  costas  dos  Municípios  e  dos  Estados.  É
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lamentável,  mas vamos continuar a luta e procurar outra saída para haver melhor

distribuição  tributária  em  nosso  país.  Muito  obrigado.  Parabéns  por  sua  atuação

política.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Muito  obrigado,  Deputado.  Fico  gratíssimo,

principalmente pela referência à memória de meu saudoso pai.

Para  encerrar  minhas  palavras,  Presidente,  como  sou  Deputado  majoritário  na

cidade de Muzambinho, quero manifestar meu pesar pelo acidente, lamentável sob

todos  os  aspectos,  que  lá  ocorreu  e  que  ocasionou  a  morte  de  uma senhora  e

ferimentos em seus familiares, que estão em tratamento no Hospital João XXIII. Foi

um fato absolutamente lamentável, e quero me solidarizar com as famílias da cidade,

solicitando à Cemig que faça uma revisão da rede em Muzambinho e onde mais for

necessário. Também quero dar o meu testemunho de que em Bandeira do Sul, onde

ocorreu aquela fatalidade, aquele gravíssimo acidente no ano passado e onde estive

neste fim de semana, a população está muito satisfeita com o tratamento dado a ela e

à rede elétrica da cidade por parte da Cemig, não havendo hoje nenhum problema

em relação a isso.

Agradeço  a  atenção  do  Sr.  Presidente  e  dos  meus  pares  neste  primeiro

pronunciamento que faço no ano. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* -  Boa tarde.  Quero fazer de meu pronunciamento uma

prestação  de  contas  a  algumas  cidades  de  minha  região,  para  as  quais  obtive

algumas respostas, ressaltando que fico muito feliz de ter contribuído para isso, com

outros parlamentares desta Casa - Deputados Tenente Lúcio, Luiz Humberto Carneiro

e Elismar Prado. Em breve, com o apoio da Prefeitura de Uberlândia, o plantão será

transferido  da  16ª  Delegacia  de  Uberlândia,  facilitando  a  vida  de  policiais,

funcionários  e  demais  cidadãos  que  frequentam  a  16ª  Delegacia,  uma  das  mais

antigas delegacias do Município. O projeto do novo prédio já está pronto, e espero

que em breve essas pessoas tenham condições mais dignas de trabalho, até porque,

em duas audiências públicas de que participei,  a Assembleia Legislativa constatou

que não há condições dignas de trabalho naquele local.
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Na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  eu  e  o  Deputado  Durval  Ângelo,  a  quem

cumprimento,  realizamos  um  bom  e  muito  importante  trabalho.  A  Comissão  de

Segurança Pública também esteve em Uberlândia. A participação da Comissão de

Direitos  Humanos  foi  muito  importante,  porque  expôs  a  situação  de  policiais,

advogados e servidores administrativos, que têm vivido situação difícil.

Quero  também  falar  sobre  os  Bairros  Planalto,  São  Jorge  e  Industrial,  em

Uberlândia. Graças a reivindicações de várias autoridades, de uma demanda grande

dos moradores, do Vereador Zezinho Mendonça, do Sargento Machado, estive com o

Sr. José Geraldo Sales, Diretor-Geral, que me garantiu novas ações. Há uma antiga

demanda  da  Câmara  Municipal  de  que  esses  bairros  contem  com  agências

bancárias,  e  a  Caixa  Econômica  incluiu  isso  no  seu  planejamento.  É  muito

importante. Quem tem de se deslocar e não tem recursos suficientes é que sabe da

dificuldade de ter  acesso a um  banco,  e  essa providência  vai  também ajudar  os

comerciantes.  Portanto,  estou  muito  contente  por  mais  essa  conquista  para

Uberlândia.

Quero  falar  também  de  Contagem:  sei  que  sua  população  conta  hoje  boa

administração. Considero e admiro a Prefeita Marília, que conseguiu, em relação às

políticas públicas, muitos avanços para a cidade. Mas, infelizmente, ficará marcada

na sua trajetória política como a que fechou escolas. Havia 22 escolas, mas 19 foram

fechadas. Tenho a certeza de que os Deputados Rogério Correia, Durval Ângelo e

outros  que  aqui  se  encontram  não  concordam  com  essa  posição,  porque  tenho

acompanhado  as  reuniões  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Direitos

Humanos e sei da falta de perspectiva para a juventude. Quando se fala de uma

cidade onde havia 22 escolas, que vêm sofrendo desmonte, tendo, desde 2009, 19

das suas instituições educacionais fechadas, há de se lamentar. Este é um ano de

eleições, mas, independentemente dos candidatos, dos pré-candidatos, creio que o

desejo do povo de Contagem é que todas as Funecs sejam reabertas.  O ensino

profissionalizante já faz parte dos programas da Presidente Dilma para todo o Brasil,

porque se trata de um ensino que prepara a juventude, dá opção à juventude que

está  diante  de  um  mundo  onde  campeiam  as  drogas.  De  repente,  fechando-se

escolas, prejudicam-se os jovens, que poderiam estar se preparando para um curso
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profissionalizante, além de ter mais uma opção de lazer. Aliás, ontem ouvi o seguinte

relato de um jovem de Contagem: “Você acredita que nós chegamos a combinar, um

ano, de “tomar bomba” porque queríamos ficar por mais uma ano na Funec?”.

E há as olimpíadas da Funec. Quer  dizer,  as Funecs hoje na alma do povo de

Contagem, porque têm a ver com a vida das pessoas que viveram e estudaram lá.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputada Liza Prado, antes de tudo, meu

respeito e consideração a sua pessoa, ao seu trabalho, e meu agradecimento, como

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela atuação que V. Exa. tem tido em

nossa Comissão. Mas creio que temos de entender uma realidade que está muita

clara. Com a nova lei do Fundeb, houve mudanças na estrutura do ensino no Brasil. A

lei remeteu à Constituição Federal, de forma muito clara: a prioridade do Município é

com o ensino infantil e com o ensino fundamental até a 8ª série, permitindo-se ao

Município  em convênio  com o governo do Estado receber  os  recursos do  ensino

médio. Não vejo nenhuma palavra tirar de V. Exa. de que quatro Municípios de Minas

Gerais tinham o ensino médio, inclusive Belo Horizonte, que é dirigido pelo partido

coirmão em Contagem e Belo Horizonte: o PSB.

Há cinco anos tínhamos 18 mil alunos do ensino médio em Belo Horizonte, e hoje

temos 2.200,  com tendência  à extinção.  Sou lotado em uma escola municipal  de

ensino médio de Belo Horizonte, a Escola Municipal Luiz Gatti, no Barreiro, que tinha

o ensino médio por excelência. Houve uma decisão da Secretária anterior, mantida

pela atual Secretária, de que a Secretaria vai oferecer ensino médio.

Para  V.  Exa.  ter  uma ideia  do  esforço  da  Prefeita  Marília,  em convênio  com o

governo do Estado, as escolas estaduais ofereceram 8.800 novas vagas de ensino

médio em Contagem. E isso porque a Secretária disse que não faria o convênio. Na

semana passada, com esforço da Prefeita Marília, houve a inauguração do Cefet em

Contagem, que neste ano começou com 120 alunos e no próximo ano absorverá 400

alunos do ensino fundamental.  A nossa Funec está mantida e se especializou no

ensino  médio  e  no  pós-médio  profissionalizantes.  Aliás,  são  abertas  hoje,  num

convênio  com  o  governo  federal,  3.000  vagas  do  Pronatec  em  Contagem.  Se  o

ensino médio regular da Funec foi reduzido, ampliou-se o Pronatec,  criou-se uma

escola técnica federal. E o compromisso da Secretária Estadual de Educação foi o
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mesmo feito com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte: em toda

região de  Contagem que houver  demanda para ensino  médio será aberta escola

estadual de ensino médio.

Então, V. Exa. tinha que chegar à tribuna e dizer que hoje temos menos de 10% de

alunos do ensino médio tradicional na Funec, mas em Belo Horizonte essa proporção

é menor ainda; em contrapartida, o Estado assumiu sua responsabilidade. E deveria

falar também da escola técnica federal e do Pronatec. Aí seria uma crítica balizada de

um partido, o PSB, que tem Secretaria e faz parte do governo municipal de Marília. E

muito nos orgulha termos o PSB como parceiro em Contagem. Obrigado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Deputado  Durval  Ângelo,  se  meu  partido  cometer

qualquer deslize, pode ter a certeza que serei a primeira a utilizar esta tribuna para

denunciá-lo, porque, acima de tudo, tenho de defender os estudantes. V. Exa. sabe

muito  bem  que  Márcio  Lacerda  está  de  parabéns,  porque  foi  ampliada  agora  a

porcentagem  do  ingresso  dos  estudantes,  graças  também  à  movimentação  da

moçada em favor do meio-passe, que considero um avanço. Cidades que não têm o

meio-passe deveriam ter. Tenho de cumprimentar Márcio Lacerda, por esse trabalho,

e a juventude, por exigir o meio-passe.

Deputado Durval Ângelo, sei que tem de fazer seu papel como Deputado, trata-se

do seu partido, e eu o respeito. Independentemente de ser o PSB, o PT ou o PSDB,

se se fecham escolas, considero isso um investimento contra a juventude. As escolas

ofereciam química, patologia, como o Pronatec, que ampliou algumas vagas. Ótimo.

Aqui cumprimento Marília e Lula, porque ajudaram o País a avançar, mas fechar 19

escolas,  e  o  orçamento  estar  lá  do  mesmo jeito!...  Há professoras  e  professores

ociosos, recebendo, e não vão para a sala de aula, e há orçamento. Sabemos da

obrigação  do  Estado,  sabemos  quem  é  responsável  pelo  ensino  infantil,  quem  é

responsável  pelo  Estado  e  por  curso  superior.  Tenho  consciência  disso.  Mas,

Deputado  Durval  Ângelo,  independentemente  de  partido,  entra  governo  e  sai

governo, prometem que não vão fechar escolas. Por exemplo, Marília prometeu que

não iria fechá-las. Disse na sua campanha que não fecharia as Funecs, e fechou as

19 Funecs. Como o Deputado disse, estive conversando com a Secretária Ana Lúcia

Gazzola e lhe disse que deveríamos fazer um convênio para que realmente, nesse
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projeto  do  Estado,  pudéssemos  atender  ao  Município.  Sabemos  que  há  uma

obrigação do Estado de fornecer ensino regular, mas o Município tem tradição e tem

orçamento: lá é só reabrir a instituição.

Deputado Durval Ângelo, é importante podermos trabalhar este ano, seja quem for

o próximo Prefeito, que haja o compromisso com a população de reabertura imediata,

pois não podemos fechar portas. Foram ampliadas as vagas do Pronatec, do EJA e

de  outros  espaços,  mas  não  devemos  permitir,  jamais,  que  nenhuma  instituição

benéfica à população seja fechada, nem clínicas de dependentes químicos e postos

de saúde. Há muitas coisas que temos de ter independentemente de partido. Admiro

o trabalho do Deputado Durval Ângelo, que terá sempre o meu apoio,  pois é um

batalhador.  É duro haver uma Prefeita que fecha escola. O Deputado não merece

isso.  Um Deputado que trabalha, como o Durval Ângelo e o Rogério Correia...  V.

Exas. pensam que não nos envergonha quando o partido apronta alguma ou elabora

uma proposta contra a população mais carente? Não concordo com isso. Precisamos

trabalhar para que a nossa juventude tenha saída, tenha opções, e haja escolas. O

ensino profissionalizante é muito importante para o País.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  –  Cara  Deputada  Liza  Prado,  é  muito

oportuna a sua fala, que traz essa preocupação com a educação. Queria mostrar

também um dado extremamente relevante que foi divulgado pela mídia. Há no Brasil

3.800.000 crianças e adolescentes, na faixa etária de 4 a 17 anos, fora das salas de

aula. Esse fato, por si só, é uma agressão a todos nós que apostamos neste Brasil

civilizado, com qualidade de vida. Somos a decantada 6ª economia do mundo. Além

de  termos  o  chamado  analfabetismo  funcional  de  pessoas  que  frequentaram  a

escola, mas não tiveram oportunidade de aprendizado, há hoje 3.800.000 crianças e

adolescentes fora das salas de aula. V. Exa. tem muita razão, pois a educação tem de

ser a prioridade número um deste país, dos governos estaduais e federal e de todos

os Municípios.  Não é cabível  hoje fecharmos os olhos, admitirmos e convivermos

pacificamente com o fechamento de escolas. Estamos precisando é de abrir escolas

e oferecer alternativas, aliás, de ensino técnico e de outras modalidades, para que a

nossa juventude e as nossas crianças tenham um futuro digno.

Deputada Liza Prado, parabéns por mostrar aqui, mais uma vez, sua indignação e
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por trazer esse assunto para que todos os mineiros tomem conhecimento.

A Deputada Liza Prado* – Até porque a escola integral tem de ser a palavra de

ordem. A nossa juventude tem de ter acesso a lazer, boa educação e alimentação, a

fim de que se desenvolva na sua integralidade. Podemos observar que há crianças

andando nas ruas e sendo agora aliciadas para o tráfico de drogas. Não podemos

permitir que a nossa juventude não tenha o mínimo de opção de lazer. É importante

que lutemos para que tenha uma escola integrada e uma alimentação de qualidade.

O País só irá para a frente no dia em que investir na educação e valorizar os seus

profissionais. Não podemos permitir  que as professoras fiquem em disponibilidade,

professoras que estão deprimidas. Na verdade, o Sind-UTE de Contagem tem lutado

para que não se extinga o cargo das professoras. O orçamento, ou melhor, o dinheiro

está lá, mas escolas foram fechadas. Então é preciso reabri-las. Essas professoras

trabalharam, estão preparadas para dar aula e foram capacitadas para isso.

Se ainda houver tempo, quero conceder aparte ao Deputado Bosco, Presidente da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)*  –  Prezada  Deputada  Liza  Prado,  prometo  ser

bastante breve, até em virtude de o seu tempo já estar praticamente esgotado. Não

poderia  deixar  de  usar  deste  microfone  para  cumprimentá-la  e  render-lhe

homenagens pela sua preocupação, sobretudo com a questão do ensino técnico e

profissionalizante. Sabemos que o Brasil avançou muito, sobretudo Minas Gerais, que

cresceu economicamente. Muitas foram as indústrias e empresas novas que vieram

instalar-se em Minas Gerais, enfim, em várias regiões do Brasil. Não há hoje uma

mão  de  obra  qualificada  para  atender  verdadeiramente  e  suprir  essa  demanda

apresentada  atualmente  pelo  mercado.  Sabemos  que  as  escolas  técnicas  e

profissionalizantes têm um papel preponderante para preparar os jovens, a fim de que

acessem esse mercado de trabalho, sobretudo aqueles que também estão buscando

a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Então  quero  cumprimentá-la.  Não  há  que  se  discutir  se  a  responsabilidade  é

municipal,  estadual  ou  federal.  O  que  não  podemos  é  fechar  portas  e  tirar  a

perspectiva  dos  jovens  que  buscam  oportunidade  para  se  qualificarem  e  se

prepararem para o mercado de trabalho. Cumprimento-a e coloco-me à disposição
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com  o  nosso  trabalho  como parlamentar  e  também  na  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia.

A Deputada Liza Prado* – Gostaria de agradecer os apartes e falar da importância

de  defendermos  o  ensino  público  gratuito  e  de  qualidade.  Estamos  fazendo  um

movimento.  Utilizo-me  desta  tribuna,  há  mais  de  um  ano,  para  discutir  sobre  a

questão das Funecs e do ensino profissionalizante. Podem ter certeza de que, onde

houver injustiça,  estarei  lá  para defender  com a minha voz as  pessoas que mais

precisam,  para  defender  a  educação,  independentemente  da  cor  partidária.  Não

compactuo com coisa errada, não concordo que uma cidade fique imunda: a Prefeita

trocou a empresa que recolhe o lixo, e a cidade ficou quase 20 dias sem a coleta de

lixo. O povo já é pobre, têm dificuldades. Lá não há rede de esgoto e, ainda por cima,

a  limpeza  de  fossa  não  é  suficiente.  Portanto,  há  problemas  gravíssimos,  e  a

população vai ficar doente. A questão da saúde pública é gravíssima. E agora, quanto

ao fechamento de escolas, não podemos permitir isso. Então, quero agradecer-lhes e

dizer que terão sempre em mim uma parceira na Comissão do meu amigo Durval

Ângelo,  um  dos  Deputados  que  admiro  muito  e  que  concorda  com  o  que  estou

dizendo,  e  também  com  os  Deputados  que  me apartearam.  Temos  de usar  esta

tribuna para defender o que é correto, justo e importante para o Estado de Minas

Gerais.  Podem  sempre  contar  com  esta  Deputada,  que  estará  sempre  alerta  e

disposta a perfilar as fileiras da justiça, da educação e do bom senso.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  todos  os  que  acompanham  esta  reunião  da

Assembleia  Legislativa,  boa tarde.  Sr.  Presidente,  gostaria  de  comentar  sobre  as

manifestações de alguns membros da Oposição na Assembleia Legislativa. Parece

que,  na semana retrasada,  houve um acidente  na  Cidade Administrativa,  quando

algumas janelas lamentavelmente caíram durante um temporal. Graças a Deus, não

houve  vítimas,  mas  impressionou-me  a  solicitação  feita  por  alguns  membros  da

Oposição. Não posso dizer que são todos, mas alguns vieram com a solução para a

queda  das  janelas.  Fiquei  imaginando  que  a  solução  seria  consertar  as  janelas,
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chamar  as  empresas  para  repô-las.  Mas  não,  a  solução  é  fechar  a  Cidade

Administrativa. Isso é uma coisa impressionante, não é mesmo? Acompanho a vida

da minha cidade, Belo Horizonte, há muito tempo. Existia algo que era um desafio

para todos nós.  Disputamos a eleição em Belo Horizonte para Prefeito  e sempre

realizamos debate. A região Norte de Belo Horizonte sempre foi um desafio, porque

sentíamos que essa região vinha empobrecendo, não havia geração de empregos.

Para  nós,  de  Belo  Horizonte,  para  nós,  que  amamos  Venda  Nova,  amamos  as

cidades que fazem divisa com esta Capital, como Vespasiano, Lagoa Santa e Santa

Luzia, a Linha Verde e a construção da Cidade Administrativa foram, sem dúvida,

grandes obras, um presente do mais querido Aécio Neves, o então Governador.

Na Câmara Municipal, era colega do pai do Deputado Anselmo Domingos, o meu

querido padrinho José Domingos,  e sempre discutíamos sobre essas questões. É

interessante que a Cidade Administrativa seria construída onde é hoje o Aeroporto

Carlos  Prates.  Mas houve uma manifestação,  um movimento forte para a Cidade

Administrativa  não  ser  construída  nesse  aeroporto.  Alguns  políticos  fizeram  o

manifesto:  “SOS,  vamos  salvar  a  região  Noroeste  de  Belo  Horizonte.  A Cidade

Administrativa não pode ser construída aqui”. E o mais querido, nosso Governador

Aécio Neves, construiu então a Cidade Administrativa no antigo Jóquei Clube. Essa

obra é maravilhosa.  Deputado Rômulo Viegas e meu Líder,  Bonifácio Mourão,  as

pessoas  que  vêm  a  Belo  Horizonte  pedem  para  serem  levadas  à  Cidade

Administrativa. Ficam lá contemplando aquela beleza, aquela obra, aquele desenho

de Oscar Niemeyer, o qual, sem dúvida, até pelo número de anos, está muito próximo

de ter sido um dos últimos desenhos desse brasileiro tão ilustre.

Pois então, qual é a decisão? Tenho muitos amigos em Venda Nova e no Morro

Alto, que pertence a Vespasiano, dos quais tenho recebido muitas ligações, porque

estão  preocupados  se  fecharão  mesmo  a  Cidade  Administrativa,  pois  muitos

trabalham lá hoje. Ela foi uma geradora de empregos para aquele povo empobrecido

pela  situação,  esquecido  pelas  administrações.  Foram  16  anos  do  PT  em  Belo

Horizonte, e não fizeram absolutamente nada pela região Norte. Prometeram o metrô,

e me lembro de que a promessa era de o metrô ir até Justinópolis. Falavam: “Não, o

metrô  não irá  até  Vilarinho.  Estenderemos  ele  até  Justinópolis,  que merece,  que
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pertence  a  Ribeirão  das  Neves”.  E  foi  cumprido?  Não.  Prometeram  que  o  anel

rodoviário seria algo maravilhoso, mas absolutamente nada foi feito naquela região. O

prometido Rodoanel Norte seria um espetáculo: sairia de Ravena, passaria em Pedro

Leopoldo e Ribeirão das Neves e sairia na Krupp, perto de Betim, antes da barreira,

como gostamos de falar, Deputado Rômulo Viegas. Mas nada foi feito. Não há início

de  nada.  Agora  estamos  impressionados,  porque  ontem,  pela  primeira  vez,

começaram a privatização. Quem sabe o PT quer voltar para o orelhão? Abriremos

mão dos nossos celulares hoje porque eles pensam que não deveria ter sido feita a

privatização da telefonia.  Então voltaríamos para o orelhão,  para as fichas.  É um

atraso. E agora querem fechar a Cidade Administrativa. É muito atraso.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado João Leite,  V. Exa. faz um

pronunciamento expressivo.  Serei rápido, pois há vários  oradores esperando para

pedir  aparte.  Há  dois  pontos  importantes.  O  primeiro  é  a  Cidade  Administrativa.

Quando ocorrem acidentes lá, há pessoas responsáveis. Eu, como engenheiro civil,

penso que a empresa responsável pela construção dos prédios foi chamada e deve

estar  providenciando  um  laudo  técnico  para  dar  garantia  às  pessoas  que  lá

trabalham. O que devemos evitar é gerar pânico em uma população, aproveitando,

evidentemente,  daquele  grave  acidente  ocorrido  no  Rio  de  Janeiro,  onde

lamentavelmente até uma conterrânea minha, de São João del-Rei, faleceu. Então

um  alerta:  vale  a  pena,  sim,  ser  apresentado laudo técnico  daquela  situação.  As

empresas devem ter sua resposta técnica, repito, quando caem vidraças e janelas, a

fim de garantir a segurança.

O segundo tema é a privatização. Penso que o PT vem agora, de forma expressiva,

a esse mundo. O livro “A privataria tucana” chama a minha atenção e gostaria de

contar com a cooperação do nosso grande constituinte, Deputado Bonifácio Mourão.

Se nós, na condição de gestores públicos, ao assumirmos uma nova administração,

não apurarmos erros cometidos pelo nosso antecessor... Por exemplo, no caso do ex-

Presidente  Lula,  se soubesse ou não  que Fernando Henrique e  o  Ministro  Serra

cometeram erros nas privatizações, deveria ter tomado algumas providências. Caso

contrário  teria  incorrido,  por  usar  um  termo jurídico  do  direito  administrativo  –  se

estiver errado, por favor V. Exa. me corrija – na prevaricação. É assim mesmo que se
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fala?

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) – Se V. Exa. me permite, a meu ver,

poderia assim caracterizar  o termo que está dizendo, uma vez que as acusações

feitas ao ex-Presidente Fernando Henrique constituiriam crimes. Então, compete ao

seu sucessor tomar as providências legais sob pena de prevaricação.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Fico na dúvida para que esse livro, “A

privataria tucana”, veio. Não punirá ninguém? Ou o ex-Presidente Lula não sabia de

nada, como não sabia do mensalão? Fernando Henrique, José Serra e Lula, ou seja,

os  três,  devem  dar  explicações  à  sociedade  a  respeito  do  conteúdo  do  livro,  “A

privataria tucana”. Vamos pedir a Deus que isso não ocorra com a privatização petista

que agora começa batendo recorde financeiro com os leilões, com cifras que variam

de 20 a 30 bilhões de reais. Como disse, a Diretoria do Aeroporto de Confins está

aguardando uma posição da Presidente Dilma. A balança comercial  de Minas tem

peso expressivo na do Brasil. Realmente, é hora de termos uma posição mais ágil por

parte do governo federal. Fica aqui o meu aparte e agradeço a V. Exa.

O Deputado João Leite – Agradeço ao Deputado Rômulo Viegas,  pois trouxe a

experiência de alguém que é professor de cálculo da Universidade Federal de São

João del-Rei. Nossas homenagens àquela escola tão importante para o nosso país.

Nessa outra área do direito, V. Exa. pode falar da queda das janelas. Nessa mesma

área, gostaria de ouvir o meu Líder Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) -  Deputado João Leite,  aproveitamos

esta oportunidade para saudar todos os nossos colegas, ao revê-los após o recesso;

cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento de grande conteúdo; e, ao mesmo tempo,

fazer  justiça  ao  governo  Aécio  Neves  e  Anastasia  pela  construção  da  Cidade

Administrativa  extremamente  oportuna.  Como  V.  Exa.  disse,  isso  deslocou  o

crescimento de Belo Horizonte para o Vetor Norte, além de concentrar as atividades

administrativas estaduais em um lugar determinado, facilitando as coisas para todas

as pessoas que precisam ser atendidas, principalmente as que vêm do interior.

Deputado João Leite, aproveito esta oportunidade para cumprimentar o Governador

Anastasia pelo programa de urgência e emergência, mais uma ação importante na

área da saúde, pois está construindo, no interior de Minas Gerais, hospitais regionais
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de primeiro mundo. A exemplo do que fez em Uberlândia, está construindo hospitais

em  Juiz  de  Fora,  Lafaiete,  Divinópolis,  Sete  Lagoas  e  agora  em  Governador

Valadares.  Hospitais  regionais  com  cerca  de  300  leitos,  com  equipamentos  de

primeiro mundo de alta complexidade, com cirurgias e neurocirurgias, com cirurgias

ortopédicas complexas e assim por diante. Agradecemos ao governo Anastasia pela

atenção destinada a nossa região do Vale do Rio Doce e pelo seu talento, trabalho e

prioridade  desenvolvida  na  saúde.  Nesta  oportunidade,  manifestamos  a  nossa

solidariedade com o pronunciamento de V. Exa. pela obra que caracterizamos como

gigantesca na Cidade Administrativa.  Lamentavelmente,  encontramos alguém que,

por  causa  de  pequenos  detalhes,  tenta  destruir  uma  obra  daquela  natureza  e

dimensão. Muito obrigado, V. Exa.

O  Deputado  João  Leite  -  Muito  obrigado.  São  26  mil  trabalhadores  na  Cidade

Administrativa. Deputado Bonifácio Mourão, é muito importante o trabalho de V. Exa.

de levar esse hospital de referência para Governador Valadares, pois enquanto a BR-

381  Norte  ocasionar  esses  acidentes  terríveis,  precisaremos  de  um  hospital

referência em Governador Valadares para atender os acidentados. Lamentavelmente,

sabemos que esses acidentes continuarão acontecendo na BR-381, como na BR-116,

como o Deputado Doutor Wilson Batista relatou.

Infelizmente,  temos  essa  situação  caótica  por  causa  do  desprezo  do  governo

federal para com Minas Gerais.

Com  muito  prazer,  e  fazendo  uma homenagem  ao  meu  líder,  José  Domingos,

companheiro  na  Câmara  Municipal,  concedo  aparte  ao  Deputado  Anselmo  José

Domingos.

O  Deputado  Anselmo  José  Domingos  (em  aparte)*  –  Obrigado.  Quero  apenas

complementar algumas questões. Nós, que temos essa militância em Belo Horizonte

e região metropolitana, sabemos da importância que foram a Cidade Administrativa e

a Linha Verde. Não só em todas essas questões colocadas por V. Exa., mas também

a reativação do Aeroporto de Confins, que só foi possível e só ficou viável a partir do

momento em que a Linha Verde se efetivou. Conhecemos a luta do Governador Aécio

para transferir o aeroporto da Pampulha para Confins, e a partir  daí Minas Gerais

ficou integrada ao sistema aéreo nacional.
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Tivemos  também  participação  muito  importante  nesse  contexto  da  Cidade

Administrativa e da Linha Verde em 2007 e 2008, quando capengavam as obras de

alargamento  da  Avenida  Antônio  Carlos.  Eu era  Vereador  à  época e  o  ritmo era

extremamente lento, quando o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de

Belo  Horizonte,  viabilizou  essa  bela  obra  que  é  o  primeiro  trecho  em  que  já

trafegamos, que vai da Lagoinha até o viaduto. Então, isso vai além da criação da

Cidade Administrativa,  que concentrou  todos  os serviços.  Hoje  o  Secretário  pode

despachar com toda a assessoria no mesmo momento e local, sem deslocamentos.

Isso era um sacrifício para a administração do Estado.

V.  Exa.  aborda  um tema importante  no  momento,  de  valorizarmos  o  que  Belo

Horizonte está apresentando. Não só para o interior de Minas. Ando pelo Brasil afora,

e a Cidade Administrativa é conhecida e falada em vários Estados. Parabéns por

esse pronunciamento. Obrigado.

O Deputado João Leite – Obrigado. O Deputado Anselmo José Domingos traz brilho

para a nossa manifestação, com o conhecimento que tem da nossa região.

Quero  aproveitar  para  fazer  uma  homenagem  ao  nosso  grande  líder  Ziza

Valadares,  na  figura  do  seu  filho,  Deputado  Gustavo  Valadares.  Foi  com  Ziza

Valadares como Presidente da CBTU que tivemos as últimas obras do metrô em Belo

Horizonte. Eu estive lá, e foi Ziza Valadares quem inaugurou a Estação Vilarinho, a

última. Vilarinho,  Floramar,  Primeiro de Maio,  São Gabriel,  Valdomiro Lobo,  Minas

Shopping, tudo inaugurado por Ziza Valadares. Depois, não aconteceu absolutamente

mais  nada.  Tinha  aquela  luta,  promessas  para  chegar  até  Justinópolis.  “O  metrô

chegará a Justinópolis!” E tem a questão do Barreiro. Ziza Valadares desapropriou,

fez todas as obras de arte, mas hoje as estações estão, lamentavelmente, ocupadas

por criminosos. Totalmente abandonadas, tornaram-se abrigo para criminosos.

Por isso, quero esperar hoje que não seja fechada a Cidade Administrativa, pois as

janelas  já  devem ter  sido  consertadas,  não é,  Deputados  Rômulo Viegas,  Duarte

Bechir, Bosco e Fabiano Tolentino? É preciso continuar o trabalho. O nosso povo da

região Norte, do Morro Alto, de Ribeirão das Neves, de Venda Nova, de Santa Luzia,

de São Benedito, todos querem trabalhar ali.

E estou aguardando que a Presidente Dilma reveja as privatizações do governo do
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PSDB.  Será que o  PT quer  voltar  para o orelhão? Será que eles  querem que a

estrada que Fernando Henrique duplicou de Belo Horizonte a São Paulo – 600km –

volte a ser de pista simples? Eles gostam de pista simples, de orelhão, dessas coisas.

Espero que tudo seja apurado. E quero parabenizar o PT pela privatização de ontem,

pois queria privatizar o Aeroporto de Guarulhos por R$3.800.000,00, e acabou sendo

privatizado por R$16.200.000.000,00.

Desculpe-me,  não  ouvi  a  campainha.  Os  Deputados  Duarte  Bechir  e  Rogério

Correia queriam aparte, mas lamento não lhes poder conceder. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) – Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

1º/2/2012, do Requerimento nº 2.275/2011, da Comissão de Participação Popular; de

Meio  Ambiente -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Extraordinária,  em  2/2/2012,  dos

Requerimentos nºs 2.199 e 2.218/2011,  da Comissão de Participação Popular;  de

Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 7/2/2012, dos Requerimentos nºs

2.132/2011, da Comissão de Participação Popular, e 2.175/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

7/2/2012,  do  Requerimento  nº  2.128/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros;  pela

Bancada  do  PSD  -  indicando  o  Deputado  Neider  Moreira  para  Líder  da  referida

Bancada; pelos Deputados Sávio Souza Cruz - informando sua indicação para Líder

da Bancada do PMDB; Rogério Correia (2) - informando sua indicação para Líder da

Bancada do PT e indicando a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Paulo



332
____________________________________________________________________________

Lamac e Ulysses Gomes para Vice-Líderes da referida Bancada; e Pompílio Canavez

-  informando  sua  indicação  para  Líder  da  Minoria  (Ciente.  Publique-se.);  e  pela

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar - informando que apreciou a Representação

nº  1/2011,  concluindo  por  seu  arquivamento  (Ciente.  Publique-se.  Arquive-se  a

representação.).

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 contido na Mensagem nº 168/2012,

do Governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei

nº 2.728/2011, e requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em que solicita

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.548/2011, Gustavo Valadares em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.466/2011, e Doutor Viana em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.488/2011 (Arquivem-se os

projetos);  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento do Deputado João Leite em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.004/2010.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Requerimento  do  Deputado

Inácio Franco em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 855/2011.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Requerimento da Comissão de Direitos

Humanos  em  que  solicita  à  Polícia  Federal  informações  sobre  o  resultado  da

Operação  Grilo,  conforme  documentos  anexos.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao  Instituto

Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  informações  sobre  os  resultados

referentes às reclamações de pequenos proprietários e posseiros da região de Grão-

Mogol,  conforme denúncias  feitas  na 60ª  Reunião Extraordinária  desta Comissão,

realizada  em  Montes  Claros.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  em  que  solicita  à  Samarco

Mineração  S.A.  informações  sobre  a  potabilidade  da  água  captada  para  o

abastecimento  do  mineroduto  e  do  Município  de  Matipó,  especialmente  sobre  a

presença  de  agentes  cancerígenos  na  composição  da  água  e  sobre  a  possível

relação entre o alto índice de diagnósticos de câncer e a água de abastecimento

público. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita à Ferrous Resources

do  Brasil  informações  sobre  o  processo  de  construção  do  mineroduto  que  vem

desenvolvendo no Estado, especialmente sobre o seu impacto ambiental, em face de

denúncia  recebida  de  que  grandes  extensões  de  terraplenagem,  erosões  e

drenagens poderiam estar ocorrendo de forma irregular na região de Rio Casca e

Ponte  Nova.  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 ao Instituto dos

Arquitetos  do  Brasil  informações  sobre  a  existência  de  iniciativas  destinadas  à

prestação  de  assistência  técnica  a  famílias  de  baixa  renda,  discriminando-as,  se

houver.  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  sejam

encaminhados  à  Companhia  Urbanizadora  e  de  Habitação  de  Belo  Horizonte  as

notas  taquigráficas  da  reunião  realizada  em  7/12/2011,  na  qual  foi  debatida  a

assistência pública e gratuita na área de arquitetura, urbanismo e engenharia para

habitações  de interesse social,  voltada à  população de baixa renda no Estado e

pedido de informações sobre os problemas nos conjuntos habitacionais construídos

nesse  Município  relacionados  em  reunião  dessa  Comissão.  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 Prefeitura
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Municipal de Contagem informações sobre os motivos que levaram ao fechamento de

unidades da Fundação de Ensino de Contagem – Funec –, o que teria ocasionado a

extinção de 7.500 vagas para alunos daquele Município. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de  Assuntos Municipais em que solicita ao Crea-MG

informações sobre quais Prefeituras dispõem de arquitetos e engenheiros em seus

quadros funcionais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Paulo  Lamac  e  Ulysses

Gomes em que solicitam seja constituída comissão especial,  a  fim de proceder a

estudos para  o enfrentamento  do  problema do “crack”  no  Estado.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja constituída

uma comissão de acompanhamento das obras de reconstrução das áreas afetadas

pelas enchentes. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  ao  Diretor-

Superintendente da Autopista Fernão Dias as providências que menciona relativas à

BR-381 em Contagem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita que o Projeto de

Lei Complementar nº 23/2012 seja distribuído à Comissão de Segurança Pública. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno  para,  nos  termos  do  seu  §  1º,  transferi-la  ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
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prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva*  –  Muito  obrigado,  Presidente  Inácio  Franco.

Saúdo  V.  Exa.  no  início  dos  nossos  trabalhos,  em  mais  uma  etapa  legislativa.

Cumprimento a Mesa Diretora, os caríssimos Deputados e as caríssimas Deputadas,

os amigos da TV Assembleia, que sempre nos acompanham, os nossos assessores,

os amigos das galerias. Que Deus nos abençoe. Este será mais um ano de atividades

no Parlamento mineiro. Ocupo esta tribuna nesta tarde para fazer uma reflexão que

tanto tem nos abatido, trazendo sequelas irreparáveis às nossas famílias brasileiras,

especialmente  mineiras.  Quero  refletir  a  repercussão,  páginas  policiais,  do  brutal

assassinato da Procuradora da União Ana Alice Moreira de Melo, de 35 anos, e da

empresária do segmento de moda, Karina Angélica Mayer de Almeida, de 32 anos,

que abateu não somente Minas, mas todo o Brasil.  Além dos fatos  ocorridos nas

ultimas semanas, acompanhamos quase que diariamente o crescimento de crimes

contra  a  mulher.  Até  domingo,  a  Divisão Especializada  de  Atendimento  à  Mulher

registrou 992 solicitações de medidas protetivas, média de 27,5 por dia, quase 30. Já

no primeiro semestre do ano passado, foram 4.202 pedidos, média diária de 23 por

dia.  O total  de  requerimentos  feitos  até o  último dia  5  representa quase 1/4 das

solicitações dos primeiros 6 meses de 2011.

A criação da Lei  Maria da Penha em 2006,  para coibir  a  violência doméstica e

familiar contra a mulher, não é suficiente para inibir a prática desses crimes morais,

psicológicos, sexuais e físicos, que têm abatido as mulheres mineiras e brasileiras.

Se a lei determina um prazo de 48 horas para o cumprimento de medidas protetivas,

por que, então, há tantos assassinatos de mulheres, mesmo com a sua proteção?

Deputada Rosângela Reis, Deputado Duarte Bechir, Deputado Romel Anízio, como

advogado  criminalista  repetirei  muito  esse  assunto.  Também  gostaria  que  os

senhores e as senhoras iniciassem uma cruzada em defesa da família, em defesa da

vida das mães que muitas vezes tiveram seus filhos guardados em outros locais pela

babá para não assistirem à trágica cena da morte da querida mãe. Essa mãe que

nem sabe o estado do agressor, do marido, que ceifa vidas e faz cair por terra o lar

sonhado pelos filhos e pela própria sociedade.

Sabemos que a família é a célula “mater” da sociedade, mas ultimamente temos de
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parar para pensar, para ver o que poderemos fazer. Se temos uma lei, nem sempre

ela está sendo cumprida. Quais são as razões para isso? O aumento da violência

familiar  é  constante,  aparece  todos  os  dias  nas  manchetes  dos  jornais.  Estamos

acompanhando com muita tristeza, com muita dor lares destruídos, homens matando

suas mulheres, espancando sua companheira por tantas razões. No entanto, elas,

caladas, nem sequer buscam o aparelho judicial, o que é permitido por lei. Uma das

explicações pode ser a baixa efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha, que faz

com que falte expectativa por parte da mulher de receber a proteção do Estado. Em

muitos casos, a procura por órgãos públicos vai de encontro aos objetivos da citada

lei em seu §1º, que assim estabelece: “Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir

a violência doméstica e familiar contra a mulher”. Isso, nos termos do Capítulo VIII da

Constituição Federal, em seu art. 226, diz respeito à convenção sobre eliminação de

todas as formas de violência contra a mulher e à convenção interamericana para

prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, além dos tratados internacionais

ratificados  pela  República  Federativa  do  Brasil,  que  dispõe  sobre  a  criação  dos

juizados de violência  doméstica e familiar  contra a mulher,  estabelecendo,  assim,

medidas de assistência e proteção a mulheres em situação de violência doméstica,

familiar, moral ou psicológica criada pelo companheiro ou por quem for.

Outro fato que interfere na aplicação da lei  é a demora da Justiça para apreciar

cada recurso. Não fosse para a própria salvaguarda de sua reputação, isso deveria

ter  sido  feito  em  respeito  e  homenagem  a  todas  as  quase  50  mil  mulheres

assassinadas neste país de 1997 até hoje, o que evidencia a urgente necessidade de

especial atenção nesse caso.

Causa-nos,  caríssimo  Deputado  Fabiano  Tolentino,  espanto,  como  pais,  como

maridos, como cidadãos, como todos os senhores que estão aqui e que prezam, que

amam  o  lar,  o  asilo  inviolável  de  cada  um.  O  lar  de  cada  um,  muitas  vezes

escancarado,  às  margens  da  criminalidade  e  da  brutalidade.  As  delegacias  têm

recebido  centenas  de  pedidos  de  proteção.  Esse  índice  tem  aumentado  muito

significativamente em nosso Estado.

Quero e convoco todos os parlamentares para discutirmos essa situação com a

mais  absoluta  seriedade  e  urgência,  para  que  crimes  como  o  que  vitimou  a
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Procuradora e tantas outras, que estão acontecendo em nosso Estado, não venham a

acontecer  mais  em  nossa  sociedade.  Somente  uma referência,  Deputado  Romel

Anízio:  após  o  assassinato  da  Procuradora  da  União,  a  unidade  especializada

registrou aumento de 40% nas denúncias de mulheres agredidas.

Isso,  com  certeza,  nos  traz  absoluta  intranquilidade.  Elas,  sim,  já  com  tantos

pedidos, muitas vezes até com a morte encomendada, após a morte da Procuradora,

procuraram,  mais  uma vez,  o  poder  policial  para  terem  direito  às  suas  vidas,  à

garantia sagrada de ir e vir. Mas, muitas vezes, elas não são acobertadas.

Sigamos a lei seca neste país. O Estado e a União tantos esforços têm feito nesse

sentido, o que tem dado resultado em nossas rodovias  ao evitar  o ceifamento de

vidas vítimas do álcool. Por que, então, não iniciamos uma campanha forte e firme

para combatermos esses agressores, que batem covardemente em suas mulheres?

Eles  ceifam  as  vidas  dessas  inocentes,  que  deixam  seus  filhos,  como  vimos

ultimamente, de 7 anos, 5 anos para serem entregues aos cuidados de avós, tios ou

que, muitas vezes, ficam ao léu. Eles nem sabem o que acontece com os destinos de

seus queridos pais.

Se a  lei  seca tem  merecido  tanta  atenção por  parte do governo federal,  quero

propor,  Deputado  Inácio  Franco,  Presidente,  como  requeri  –  está  protocolado  e

preciso do apoio de todos os senhores -, um trabalho sério, que parta do Parlamento

mineiro. Quero propor também uma ação, como a da lei seca, para termos nossos

olhos voltados para o combate à violência contra a mulher, que é o nosso coração,

nossa vida. Os filhos inocentes dessas mulheres muitas vezes têm acompanhado o

terrível drama de ver suas mães espancadas e até assassinadas brutalmente, o que

em tantas e tantas oportunidades tem ceifado nosso lar e nossas famílias. Gostaria

muito que, por meio dessa comissão especial,  a Assembleia fizesse uma reflexão

profunda  e  trouxesse  aqui  os  sociólogos,  a  coordenação  em  defesa  da  mulher,

promovida pela UFMG, que tem um estudo brilhante que nos preocupa e alerta a

população  e  o  governo,  porque  mês  a  mês  sobe,  cada  vez  mais,  o  índice  de

criminalidade contra a mulher.  Nem todas têm coragem de chamar a polícia,  nem

todas têm coragem de se identificar.  Muitas  vezes elas,  machucadas,  preferem o

anonimato. Sabemos o estado em que fica a mulher, a mãe espancada, mas elas
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preferem não denunciar, porque temem o assassinato, temem deixar os seus filhos

queridos para outros tomarem conta.

Queria inaugurar este ano com a proposta de que a Assembleia, Deputado João

Leite, faça essa contribuição em defesa da vida, da família. Tenho certeza absoluta de

que, por meio dessa comissão, percorreremos todo o Estado de Minas, porque os

índices estão em nossas mãos e aumentam dia a dia, significativamente. Tantas e

tantas delegacias não têm aparelhamento; temos duas varas em Belo Horizonte para

absorver mais de 30 mil feitos.

Sabemos da proposta do aumento de varas em defesa da mulher. Mas talvez falte o

pulso firme e forte deste Parlamento,  do governo do Estado,  pois  somente assim

poderemos  preservar  o  que  é  mais  importante,  a  vida,  o  lar,  os  filhos,  para  não

vermos essas notícias trágicas que trazem dor e tristeza a todos que acompanham

com tanta perturbação esses fatos.

As notícias de Minas já chegaram a outros países, mas poderemos fazer muito,

sim,  e  buscar  os  encaminhamentos  necessários,  ouvir  todos  os  segmentos  da

sociedade,  o  Ministério  Público,  delegacias,  a  associação  das  mulheres

desprotegidas para acharmos uma solução. Esse momento é muito importante para a

Assembleia  Legislativa,  a  fim  de  dar  a  nossa  contribuição  em  defesa  de  todas

aquelas que vêm sofrendo esse trágico momento em seu lar, nas quatro paredes de

sua residência.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  (em  aparte)  –  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

estamos iniciando as reuniões do nosso Parlamento, que teve a abertura na semana

passada.

Essas palavras são muito  bem ditas  por  V.  Exa.  e  bem ouvidas por  nós neste

Parlamento. Realmente estamos vivendo, Deputado Inácio Franco, um caos. Temos

essa violência contra a mulher, bem como a violência em função do uso de drogas.

Em Divinópolis, no sábado, houve um caso que me chocou. Desde os 12 anos de

idade corto o cabelo com o mesmo cabeleireiro, de nome James. O filho dele, de 17

anos,  pegou uma arma e  deu três  tiros  no pai  e o matou em consequência das

drogas. Aquela família, aquela mãe se despedaçou, vendo o seu marido desfalecer e

o filho, com 17 anos, ser preso por matar o pai.
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Então,  além  de  tudo  que  estamos  vendo  na  mídia,  com  o  horror  que  está  a

criminalidade,  a  violência  contra  as  mulheres,  ainda  há  a  maldita  da  droga,  que

atrapalha as nossas famílias. Infelizmente temos mais uma vítima e destrói-se mais

uma família, que está triste e chorando pela morte do marido e pelo filho preso, em

consequência das drogas.

Temos de pensar, raciocinar que, se não tivermos atitudes bastante rígidas para

combater a violência contra a mulher e contra as drogas, teremos um caos. Daqui a

pouco, estaremos presos em nossas casas, com medo de sair, pois a violência está

conseguindo acabar com tudo, principalmente as famílias.

Parabéns pelo pronunciamento. Esse é o trabalho do Parlamento. Temos, sim, de

instalar uma comissão, trabalhar até ampliarmos mais o foco de atuação. É preciso

trabalhar essa violência com a família, seja ela contra a mulher, seja ela por meio das

drogas, que acabam com as nossas famílias a cada dia, e outras mais. Assim, estou

aqui também para empenhar o meu apoio, juntamente com V. Exa., para criarmos

uma comissão para melhorar um pouco mais a vida dessas pessoas que tanto sofrem

em função da violência. Parabéns, mais uma vez, pelo pronunciamento desta tarde.

Muito obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) – Deputado Dalmo Ribeiro Silva, parabenizo-o

pelo pronunciamento.

Hoje  a  Comissão  de  Segurança Pública  da  Assembleia  Legislativa  aprovou um

requerimento nessa linha que V. Exa. deseja; por isso precisamos do seu apoio nessa

discussão, especialmente de proteção à mulher.

Ocorreu-nos  chamar  o  Tribunal  de  Justiça,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria

Pública, a Defesa Social e tratarmos a questão a partir de algo que entendemos deva

ser aprimorado. Poderemos discutir até o viés psicológico do que está acontecendo.

Sabemos que, lamentavelmente, temos uma cultura de muita violência do homem

contra a mulher, que precisa mudar. Isso está ligado à educação, à escola e à família.

De nossa parte, discutindo com os Deputados na comissão e com nossa própria

assessoria,  o que queremos é aprimorar  esse modelo protetivo da mulher.  Nesse

caso  recente,  que  envolveu  uma Procuradora,  um  dos  nossos  mais  respeitáveis

Juízes, o Dr. Juarez, de Nova Lima, concedeu todas as medidas protetivas, que não
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foram efetivas. Como efetivar essas medidas? Apesar de já ter sido determinado ao

marido que ele deveria manter-se a tantos metros da esposa, esse homem entrou no

condomínio  e  a  atacou  em  sua  própria  casa.  Ora,  nesse  encontro  teremos  a

oportunidade  de  discutir  a  melhora  dessas  medidas  protetivas,  e,  por  seu

conhecimento, a presença de V. Exa. nessa discussão será fundamental.

Ainda  quero  apresentar  os  números  da,  infelizmente,  falta  de  investimento  do

governo federal em segurança pública, o que está ligado à questão que o Deputado

Dalmo aborda. Foram R$1.000.000.000,00 que não se aplicaram, no ano passado,

apenas em dois programas: o primeiro, o dos postos de polícia comunitária – ideia

muito boa de colocar o posto de policial com o posto de saúde e com a assistência

social,  aproximando-o  da  comunidade  -;  o  segundo,  da  modernização  dos

estabelecimentos penais, para o que também havia uma rubrica. Sabem quanto foi

aplicado pelo governo federal em ambos? Zero; nem um centavo. Contamos com a

contribuição  de  V.  Exa.  já  nessa  discussão  que  se  dará  nos  próximos  dias  na

Comissão de Segurança Pública. Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro. Obrigado, Sr.

Presidente.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* – Agradeço ao Presidente a gentileza.

Quero parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva por abordar esse assunto tão

importante. Mas quero parabenizá-lo duplamente: por abordar o tema da violência

contra a mulher, em debate nesta Casa, e por fazê-lo, sendo homem, até porque,

como sabemos, a violência contra a mulher parte de um agressor, que muitas vezes é

o homem. E essa violência não se restringe a uma classe, como nos alerta a morte

violenta dessa Procuradora Federal, que nos estarrece a todos. Ao contrário, a cada

momento milhares de mulheres são violentadas e agredidas de várias formas. Assim,

queremos compactuar com V. Exa., apoiá-lo e, de forma propositiva, trazer esse tema

a debate, buscando os encaminhamentos necessários.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* – Agradeço à Deputada Rosângela Reis e aos

demais  colegas  que me apartearam. Realmente,  gostaria  muito  de  contar  com o

apoio  de  todos  os parlamentares para  a  formação dessa comissão especial  para

entendermos as razões desse momento difícil por que passam os lares mineiros e

buscarmos soluções para isso. Agradeço, pela paciência,  ao Presidente Deputado
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Inácio Franco.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, é

um prazer retornar à tribuna, já em 2012, para falar um pouco da realidade de Minas.

Após ter escutado as coisas que escutei hoje, não poderia deixar de trazer uma visão

mais crítica sobre a situação de Minas Gerais, até porque, como é sabido – e é por

isso que constituímos o Movimento Minas sem Censura -, neste Estado é difícil a

realidade vir à tona.

Infelizmente, a grande mídia mineira, como é de conhecimento público e notório,

não publica, não pode publicar e não quer publicar as realidades de Minas Gerais.

Aqui, em Minas, só se pode publicar o que tiver o consentimento do Senador Aécio

Neves, e, mais particularmente, de sua irmã Andréa Neves, que, com mãos de ferro,

comanda tudo quanto é notícia no Estado, em especial na grande mídia. É, portanto,

como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, a “Goebbels” das alterosas. Ela comanda,

com mãos de ferro, tudo aquilo que não seja do agrado do Senador Aécio Neves e

não pode, em Minas Gerais, ser revelado.

Aqui  na  Casa  também  o  direito  da  contradição  não  é  sempre  respeitado.  Há

Deputados  que  só  permitem,  por  exemplo,  como o  Deputado  João  Leite,  aparte

àqueles que lhe são favoráveis; entre os que não são, ele escolhe. É um direito dele

não escutar o contraditório. Eu, daqui para a frente, não pedirei aparte ao Deputado

João Leite, para que não passe pela vergonha de ficar na fila esperando para fazer

um debate democrático quando o Deputado quer  apenas escutar  a sua versão e

aquilo que lhe agrada. Mas é um direito dele e eu respeito. Quero comunicar que,

daqui para frente, prefiro não fazer o debate democrático com o Deputado por meio

de aparte, para que eu não fique na fila esperando e ele dê oportunidade a outros

Deputados  da  sua  preferência.  Então,  para  não  haver  esse  constrangimento,

comunico isso ao Deputado João Leite. Agradeço a deferência, mas não vou mais
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insistir em ter, com V. Exa., um diálogo de aparte; fiquei meio constrangido há pouco.

Mas  isso  é  um  pouco  espelho  mesmo  dessa  falta  de  diálogo  e  de  debate  das

questões democráticas em Minas.

Então,  solicitei  o  art.  70  para  que  pudéssemos  fazer  parte  do  contraditório.  É

importante. A Oposição tem importância na vida democrática do País e de qualquer

lugar  do  mundo.  Se  não  se  reconhecer  a  importância  da  Oposição,  deveria  ser

fechado  o  parlamento,  ser  extinto.  Se  aqueles  que  são  voz  de  Oposição  são

ameaçados,  não são ouvidos.  Entra-se com comissões de ética,  como foi  o  meu

caso, e como se ameaçou fazer com o Deputado Sávio Souza Cruz. É melhor que o

parlamento seja extinto e se estabeleça, portanto, apenas o Poder Executivo, que nós

sabemos  ser  a  ditadura.  Mas  o  regime  democrático  pressupõe,  como  sabe  a

Deputada Rosângela Reis,  especialmente o direito  e o dever  que têm os que se

opõem, que pensam diferente e estão no nosso parlamento expondo as suas ideias.

Aqui, às vezes, é preciso pedir licença para ser Oposição, porque senão isso pode

constranger o governo e suas forças, que não gostam de escutar o contraditório.

Posto esse preâmbulo, Sr. Presidente, gostaria de apresentar alguns assuntos que,

neste ano, já apresentei  na Assembleia Legislativa, por meio do meu gabinete. O

primeiro deles é sobre a situação da Cidade Administrativa. Aprovei, recentemente,

na Comissão de Transporte e Obras Públicas, o mesmo requerimento que aprovei na

Comissão de Participação Popular: uma reunião para discutir a situação da Cidade

Administrativa e a necessidade de que seja feita, lá, uma vistoria dos problemas que

ali se encontram. Vejam bem: uma vistoria, porque os problemas que demonstramos

existir na Cidade Administrativa são graves. Estive lá. Fiz questão de, pessoalmente,

ir  junto  à  assessoria  para  tirar  algumas  fotos  e  ver  a  situação  da  Cidade

Administrativa. Foi aqui mostrado, pelo Deputado João Leite, que três janelas haviam

caído. Alguém disse, se não me engano, em aparte - não foi o Deputado João Leite -,

que  foram  vidraças,  estilhaços  de  vidraças,  mas  não  foram.  Então,  não  foram

estilhaços de  vidraças que caíram, mas sim  três  estruturas  das  janelas,  que são

pesadas e tombaram. A justificativa dada pelo governo, naquela ocasião, é que o

projeto arquitetônico das janelas pressupunha que elas permanecessem fechadas.

Acho estranho um projeto arquitetônico feito dessa forma, prevendo que as janelas
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permaneçam fechadas. Se a janela não se abre, ela entra num problema existencial:

ser ou não ser janela, abrir ou não abrir.

Eu brinquei  no “twitter”  dizendo que servidor que abrir  a  janela ganhará pito da

Renata  Vilhena  e  puxão  de  orelha  da  Secretária  Gazzola.  Então  tem  que  haver

vigilância  para  que  não  se  abra  janela.  Realmente  é  uma  justificativa  que  não

convenceu, a de que teria havido uma forte ventania, uma chuva, e essas três janelas

caíram no final de semana. Felizmente aconteceu no final de semana e não havia

ninguém lá embaixo.

Fotografei e pediria a quem tem interesse, inclusive os Deputados, que entrassem

na minha página - rogeriocorreia.com.br - para verem o estrago feito no chão e na

grama com a queda, repito, não dos vidros, mas da estrutura da janela. Se houvesse

alguém lá, Presidente, e fosse atingido, teria inevitavelmente morrido. Felizmente o

fato aconteceu no fim de semana, mas foram três janelas - duas num prédio, uma

num andar, outra em outro; e outra no outro prédio. Tudo bem, foram as chuvas mal

planejadas. Mas ontem de manhã não houve chuva, não houve vento, não choveu

nesse final de semana em Belo Horizonte, não houve forte ventania, e outra janela

também caiu. Já é a quarta janela da Cidade Administrativa que cai. Não sei bem o

horário da queda dessa quarta janela, mas, segundo informações, que preciso apurar,

foi segunda-feira, felizmente antes do expediente; mas poderia ter sido no horário de

expediente. Também essa janela caiu lá embaixo, na passarela, onde as pessoas

passam.

Isso  tem  que  ser  averiguado.  Fui  ao  Ministério  Público  solicitar  que  faça  uma

vistoria, inclusive para se evacuar a Cidade Administrativa para verificar o que está de

fato  acontecendo,  porque  não  foram  apenas  as  janelas.  Presidente,  também

fotografei o teto da Cidade Administrativa, todo minado por água. Não pode ser chuva

que veio de baixo, trata-se do teto; portanto, há algo acontecendo, provavelmente

infiltração no teto da Cidade Administrativa. Também fotografei, Deputada Rosângela

Reis, uma rachadura que dá um desnível no solo, exatamente naquela parte que vive

com uma lona preta, porque vive desbarrancando naquele lado. Há temor de que isso

possa ser algo estrutural. Não posso afirmar que seja, porque não foi feita nenhuma

vistoria real pelos organismos. Solicitei ao Ministério Público que assim faça. Acho
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que é dever de um Deputado de Oposição solicitar ao Ministério Público que possa

agir. Pode ser uma precaução minha muito exagerada, mas prefiro ter uma precaução

exagerada  do que simplesmente  ver  as  coisas  acontecer  e  achar  que  não  pode

acontecer algum desastre. Uma janela dessa não pode vir a cair, se já caíram quatro?

Não  há  problema  delas  estarem  mal  colocadas,  mal  postas,  por  algum  erro  da

empresa  que  as  instalou?  É  possível  pensar  isso,  pois  quatro  janelas  caíram na

Cidade Administrativa.

Fora  isso,  Presidente,  existem  inúmeros  outros  problemas  na  Cidade

Administrativa. Problemas das pessoas e servidores que lá não têm lugar para ficar

quando chove, problemas referentes ao transporte; reclamam muito da alimentação;

elevadores que vivem estragados; falta de luz constantemente. Há muita reclamação

via Facebook, via telefone. Alguns se identificam, outros não. Há muita reclamação

estrutural dentro da Cidade Administrativa. Com base nisso, agradeço às Comissões

de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Participação  Popular,  pois

aprovei uma audiência pública para discutir essa situação. Espero que o governo não

impeça a discussão e venha discutir o que realmente está acontecendo, faça essa

vistoria,  tranquilize  as  pessoas.  Deputado  Rômulo  Viegas,  realmente  não  estou

tranquilo com a situação que vi lá. Os problemas são muitos e as pessoas não estão

tranquilas. Esse é o motivo por que fui ao Ministério Público solicitar que se fizesse

uma vistoria, e não que se fechasse a Cidade Administrativa, como quiseram dizer,

para  saber  de  fato  as  dimensões  do  problema  que  há  lá.  Queria  dar  esse

esclarecimento. Tentei-me inscrever hoje exatamente para falar desse assunto, e tive

a felicidade agora de ver aprovado o requerimento. Então acontecerá o debate na

Assembleia Legislativa, o que deve orgulhar o Parlamento, por querer saber se existe

ou não problema.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rogério

Correia. Acho que V. Exa. agora colocou a coisa de uma forma mais objetiva. V. Exa.

não quer uma interdição, mas um debate, e acho isso válido, em se tratando de vidas

- e são muitos os que trabalham lá. Esse debate é importante. Sou engenheiro civil

desde 1978. V. Exa. citou o aspecto estrutural. Quando fala sobre esse assunto, V.

Exa. está se referindo à parte de concreto armado, colunas, vigas e lajes. Ao que me
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consta, as rachaduras que existem podem ser - aliás, não estou afirmando, pois não

fui até lá ver – dilatações de temperatura em gessos e argamassas, coisas normais

em razão das intempéries, da temperatura.

Esse debate que ocorrerá na Casa será excelente. O Estado deve enviar a sua

equipe gerencial da Cidade Administrativa. A construtora - aliás, parece que foram

mais construtoras - deve enviar até aqui os seus responsáveis técnicos. Todos eles

assinam a anotação de responsabilidade técnica - ART - para não ocorrer dano algum

que  venha  a  trazer  prejuízos  maiores.  Então,  nessa  vertente  está  muito  bem.

Estaremos aqui... Em momento nenhum o governo fugirá dessa responsabilidade de

esclarecer e dar tranquilidade às pessoas que estão trabalhando lá para que exerçam

as suas funções. Temos opiniões contrárias. Creio que a Cidade Administrativa é um

ganho, mas isso fica para o próximo debate, pois não quero tomar muito o seu tempo.

Obrigado pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia*  -  Muito  obrigado,  Deputado Rômulo  Viegas.  Uma

outra discussão que faremos é sobre o preço, ou seja, quem arcará com ele. Pelo

que ouvi dizer, cada janela custou R$11.000,00 ao erário. Então, já são R$44.000,00.

Espero que não caiam mais. O Deputado Sávio Souza Cruz até postou no Twitter.

Como é a musiquinha da Prefeitura? “Não para de despencar, ah, ah, ah...”. Tomara

que tenha sido a última janela a despencar da Cidade Administrativa. Pode ser que

não, visto que, quanto a essa última, que, pelo que saiba, despencou na segunda-

feira,  não houve chuva nem vento.  Creio que o debate será feito  nas comissões.

Queria então dar esse esclarecimento. O meu tempo já está se esgotando. Gostaria

de responder às provocações feitas em termos do processo de privatização no País.

O Brasil viveu um período de “privataria” que será agora investigado por uma CPI na

Câmara Federal. O Deputado Protógenes Queiroz esteve aqui ontem. Já existe e é a

próxima CPI na fila. Há três CPIs instaladas, e ela é a quarta. Ele está convicto de

que a “privataria” será investigada. Tenho para mim que o sistema de privatização foi

um grande maleficio para o País. Esse é um outro debate, que não teremos tempo de

fazer agora.

Para se ter  ideia  -  essa questão da terceirização dos aeroportos  -  o Aeroporto

Internacional  de  Guarulhos  teve  lance vencedor.  Para  que a  empresa  vencedora
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tenha,  durante  25  anos,  a  exploração -  aliás,  vejam que  não é  um  processo de

privatização,  mas,  sim,  de  terceirização  durante  25  anos  -,  pagará  um  valor  de

R$16.200.000.000,00 -  aliás,  durante 25 anos de um aeroporto.  A Vale,  uma das

maiores empresas do mundo, foi privatizada por R$3.000.000.000,00. Vejam bem a

diferença de um processo para outro, em que uma empresa como a Vale é vendida

por  R$3.000.000.000,00  e  um  aeroporto  por  R$16.200.000.000,00.  Depois  de  25

anos, ele retorna ao Estado. Isso apresenta evidentes sinais de “privataria”, que é

exatamente  o  que  o  Deputado  Protógenes  Queiroz  e  o  escritor  Amaury  Ribeiro

puseram no livro, que, aliás, recomendo. A grande imprensa escondeu esse livro, mas

as redes sociais o fizeram transparecer.

A “privataria” tucana deve ser vista para que não se repita no Brasil uma empresa

como a Vale  ser  vendida  por  R$3.000.000.000,00 e  um aeroporto,  concedido  em

forma  de  concessão  por  25  anos,  por  R$16.200.000.000,00.  Vejo  uma diferença

muito grande num e noutro procedimento. Não só o Brasil,  mas o mundo perdeu

naquele período. O regime neoliberal se encontra em crise. Por isso a oposição a

Dilma anda perdida, com Fernando Henrique atacando Aécio, que ataca Serra, e a

briga no meio tucano está fazendo vítimas por todos os lados. Espero que consigam

se entender, porque também o Brasil precisa de uma Oposição fortalecida. Eu, como

da Oposição, reconheço a Oposição nacional e sei o seu devido valor. Tomara que

briguem menos agora, entendam-se e apresentem ao Brasil  um novo projeto. Por

exemplo, o retorno da “privataria” seria um mal para o Brasil. Por isso é necessário

também que realizemos esse debate nacionalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente e

Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Neider Moreira em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  - Meu caro Presidente, Deputado Inácio Franco, Srs.

Deputados, boa tarde. Quero ressaltar o nome do nosso Líder, Deputado João Leite,

e o faço porque gostaria de ter tido oportunidade de compartilhar com V. Exa. do
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importante pronunciamento que fez esta tarde. Mas, como os pedidos foram muitos,

fiquei,  como o  Deputado Rogério  Correia,  na  expectativa,  e  não foi  possível  nos

atender em razão dos pedidos feitos anteriormente a V. Exa. Foram muitos os nobres

parlamentares que quiseram compartilhar da ideia e do debate que V. Exa. propôs a

esta Casa.

Inicio a minha fala reportando-me a algo que V. Exa.  abordou.  V.  Exa. fez uma

pergunta  e  nos  deu  oportunidade  de  buscar  uma resposta  para  ela.  Lembro-me

perfeitamente dela. Algumas janelas da Cidade Administrativa caíram, e, mais do que

depressa,  a  Liderança  da  Oposição  nesta  Casa  solicita  ao  Ministério  Público  a

interdição  da  Cidade  Administrativa.  Três  janelas  caíram,  e  a  Oposição  vai  ao

Ministério  Público  pedir  a  interdição da Cidade Administrativa.  Às  vezes  algumas

pessoas  perdem  o  espaço,  a  sua  localização,  a  hora  e,  principalmente,  a

oportunidade de ficarem de olhos fechados, fingirem que não viram, porque pior que

falar besteira é fazer. A Oposição poderia, pelo menos, ter ocupado esta tribuna e

dito: “Minas Gerais, quero me penitenciar porque em Brasília não caíram três janelas,

caíram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ministros; todos por corrupção, todos

por roubalheira, todos por desvio de recurso público”. Seria o caso de pedirmos a

interdição do governo federal,  solicitarmos ao Ministério Público que interditasse o

governo federal, porque a força política hoje, no Congresso, é uma fartura. A fartura

da posição política da Presidente jamais, jamais foi vista em Brasília. É capaz até de

refazer uma Constituição da maneira que quiser. Talvez uma Constituição que prime

pela  cor  vermelha,  talvez  uma  Constituição  que  atenda  aos  anseios,  capaz  de

silenciar  a  imprensa,  como  tem  demonstrado  cabalmente  o  governo  federal  nos

últimos anos, querendo que a imprensa só fale aquilo que esteja prescrito em uma lei,

que ela, a poderosa de Brasília, e o ex-Presidente queriam introduzir, mas isso ainda

não foi levado a cabo, porque a imprensa no Brasil é vigorosa. Não se silenciou e até

o presente não aceitou.

Vou voltar à fala do Deputado João Leite. Três janelas que caíram seriam motivo

para pedir a interdição da Cidade Administrativa? Qual seria o foco desse pedido?

Qual seria a real intenção desse pedido? Seria atingir alguém? Seria tentar denegrir a

imagem de alguém? Sim na primeira e sim na segunda.
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Tivemos  em  Minas  Gerais  um  Governador  que  se  pautou  especialmente  pela

administração competente: Aécio Neves. Foi-se o Governador para Brasília, para o

Senado, e assumiu o vice, Anastasia, que já organizava o Estado juntamente com o

Governador para dar continuação a esse trabalho.

E será que essa Oposição quer mesmo ajudar a construir Minas Gerais? Será que

essa é uma prova de maturidade da Oposição, da real intenção dela nesta Casa?

Senhoras e senhores, quando falo “Oposição”, hei de dar a mão à palmatória, que

não  são todos,  quero  repetir:  não  são todos.  Aliás,  são uma minoria  que,  talvez

buscando  esconder-se  atrás  de  seus  próprios  erros,  começa  a  atirar  de  forma

inconsequente, despreparada, tentando atingir um alvo, conforme eu disse, que é o

nosso  Senador  Aécio  Neves.  Isso  fica  claro  porque  o  ex-Presidente  Fernando

Henrique declarou ultimamente, em uma de suas últimas entrevistas, que gostaria de

ver o mineiro Aécio disputando a Presidência. Então, daí já começam as ofensas, as

rasteiras,  a  prática  do  jogo  sujo:  pedir  a  interdição  da  Cidade  Administrativa  e

esquecer, tentar esconder debaixo do tapete a sujeira vinda de Brasília. Pena que

hoje não estou com óleo de peroba, porque seria a oportunidade clara de mostrar,

mais uma vez, que ele faz muita falta no nosso meio público.

O Deputado João Leite (em aparte)  - Agradeço a V. Exa.,  que repõe a verdade

neste  Plenário.  Lamentavelmente,  o  Deputado  Rogério  Correia  pensa  que  sou

obrigado a conceder-lhe aparte.  Assim que tomei  a palavra,  tinha o tempo de 15

minutos e já vi o Deputado Rômulo Viegas ao microfone solicitando a palavra. Depois

aguardava  o  Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  e  o  Deputado  Anselmo  José

Domingos. Concedi aparte aos três, e cada aparteante tem direito a 3 minutos. Então,

três vezes três são nove. Sobraram-me 6 minutos para falar. V. Exa. compreendeu

bem.  O  próximo  a  quem  eu  deveria  conceder  aparte  seria  o  Deputado  Rogério

Correia, mas, se lhe concedesse o tempo, seriam 12 minutos e, se ainda concedesse

aparte a V. Exa., seriam 15 minutos. Em que momento eu falaria? Então lamento.

Infelizmente, esse é o jeito do Deputado. Ele gosta de expor os companheiros, as

pessoas  da  tribuna,  dizendo  que  não  sou  um  democrata,  que  não  quero  o

contraditório. Mas ouvi três, e foram 9 minutos. Se ouvisse os cinco, gastaria os meus

15 minutos. Parece-me que ele é um professor de Matemática, então é fácil fazer a
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conta. Lamento muito. Ele é um Deputado que lutou muito para que não existisse a

Cidade Administrativa na região Noroeste. Ajudaria muito a região, mas Aécio Neves

beneficiou  a  região  Norte.  Já  que  o  Deputado  impediu  a  construção  da  Cidade

Administrativa no Aeroporto Carlos Prates, fez campanha contra, fomos para a Zona

Norte de Belo Horizonte, que foi muito beneficiada.

V. Exa., que é muito cuidadoso e gosta dos dados corretos, cometeu um erro, e

quero chamar  sua atenção.  Não são seis Ministros,  já são sete,  e podemos falar

também do Presidente da Casa da Moeda. O homem estava lá, fazendo dinheiro com

a manivelinha.  Não  sei  o  que  estava acontecendo.  Depois,  querem  dar  lição  de

gestão, de governabilidade.

Olhem a situação da Bahia: falam em três janelas que caíram, mas falamos em

mais de 100 mortes com a greve da PM. E o mais grave: o líder dessa greve disse

que o Governador e o PT, que antes insuflavam esse movimento, agora não querem

diálogo. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Deputado,  gostaria  de  dizer  ainda  que  todas  as

observações feitas  aqui  merecem uma resposta dentro do assunto proposto.  Não

podemos buscar subterfúgios para dar  uma condição de legalidade ou uma visão

especial ao acontecimento. O governo de Minas publicou uma nota no dia posterior

aos  fatos  ocorridos  em consequência  do  temporal,  relativamente  aos  ventos  e  à

chuva,  dizendo  que  já  havia  iniciado  as  providências  junto  à  construtora  e  aos

responsáveis e, se houvesse necessidade de multar, ou de refazer todo o serviço

parcial, as providências para isso haviam sido tomadas.

Como pau que dá em Chico tem de dar no Francisco, então vamos aos exemplos.

(- Lê:) “Em agosto de 2010, as obras foram dadas como concluídas, o que é falso, e o

palácio foi  reaberto.”  Falo do palácio de Brasília...  Reportagem de Daniel  Pereira,

publicada na “Veja” desta semana, conta uma história cabeluda. E cara! A obra do

palácio do ex-Presidente Lula estava orçada em 78 milhões, mas não saiu por menos

de 112 milhões. Pois é... Segundo o relatório da Secretaria de Controle Interno da

Presidência,  datado  de  outubro  de  2010,  não  há  documentos  que  comprovem  a

elevação de gastos. O documento sustenta que o governo pagou à empresa Porto

Belo Construções R$5,5 milhões a mais do que era devido. Pediu ressarcimento?
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Não! Ao contrário: o governo negocia ainda o pagamento de mais R$3,5 milhões – a

empresa pede 11 milhões! Isso diz respeito à reforma do Palácio do Planalto.

Vou apenas concluir o meu raciocínio. Quer dizer: o que ficou de errado lá não pode

ser  dito.  Não quero dizer  que aqui  há erro e que estou trazendo erro de lá  para

consertar erro de cá. Absolutamente. Quero ser enfático, quero ser cristalino, quero

ser cobrado, mas tenho de dizer que foram tomadas as devidas providências pelo

que  ocorreu  na  Cidade  Administrativa,  enquanto  em  Brasília  esconderam.  Não

buscaram soluções. Para complementar a minha fala, o Deputado João Leite nos

lembra que, um, dois, três, quatro, cinco, seis Ministros já caíram por corrupção, além

do Ministro das Cidades, Negromonte, e ainda o Presidente da Casa da Moeda, com

acusações gravíssimas de levar dinheiro do contribuinte para os paraísos fiscais, que

também foi retirado do cargo. Ele não é mais o Presidente da Casa da Moeda. Então,

colocando o meu raciocínio à frente, na primeira entrevista dada pelo Ministro que

assumiu o lugar do Ministro das Cidades, Negromonte, ele disse: “Eu e os outros

Ministros estamos temerosos do que irá acontecer conosco, porque a Controladoria

da União está fiscalizando demais.” Essas foram as afirmações publicadas por todos

os veículos de imprensa. Disseram que estão temerosos com as suas ações, tendo

em vista o eficiente trabalho da Controladoria-Geral da União. Quer dizer: já se entra

no cargo preocupado em ser aferido por suas mudanças ou continuidades do trabalho

a que o responsável da pasta anterior estava procedendo. Ou seja, vimos no Rio

Grande do Norte, que de 47 projetos em execução do DNOCS, apenas 37 eram do

Rio Grande do Norte.

O bezerro, ou melhor dizendo, o Bezerra, Ministro da Integração – bezerro mama,

estou falando do Bezerra – disse que Minas Gerais não recebeu recurso para se

prevenir das chuvas porque não temos projetos. Mas o Bezerra se esqueceu de dizer

que a construtora que bancou a campanha do seu filho foi uma das mais beneficiadas

e que, ao contrário dele, que deveria mamar, outros estavam mamando na teta no

lugar do bezerro. Lá em Pernambuco. Pernambuco, que nos tomou uma parte da

Fiat. Bravamente, o Senador Aécio Neves tentou reverter essa situação, mas a força

do Planalto foi maior, e perdemos para Pernambuco boa parte da Fiat, assim como

perdemos para a Bahia os investimentos da Petrobras.
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O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  –  Nobre  Deputado  Duarte  Bechir,

cumprimento-o pelo retorno a mais uma sessão legislativa, V. Exa. que tanto contribui

na Comissão de Participação Popular,  mesmo não sendo membro efetivo - o que

seria  uma honra  para  nós  -,  representando  essa nova Bancada do  PSD que se

constituiu na Assembleia.

Serei objetivo - sem entrar nas comparações -, mas, seja na questão das janelas,

das  fissuras  ou  em  questões  mais  internas,  que  são  admissíveis  em  uma  obra

daquele porte e em um período de adaptação do conjunto de servidores, a maneira

mais fácil de não transformar isso em um cavalo de batalha é fazermos um acerto

com o governo para que uma pessoa venha nos dar  as explicações técnicas. As

comissões  aprovaram  esse  artifício  regimental  de  ouvir;  então,  as  entidades

apresentariam todas as questões em relação à obra, ouviríamos as explicações do

governo e discutiríamos tecnicamente. Assim, primeiramente, daríamos tranquilidade

ao  servidor,  fazendo  o  nosso  papel.  Pode  parecer  algo  pequeno,  mas,  se

eventualmente – graças a Deus isso não ocorreu – uma janela, seja pelo vento, seja

pela chuva ou por algum descuido, atingisse um servidor, não seriam 100 vidas, como

aconteceu na Bahia, mas 1 vida, que é tão importante quanto 100. A Comissão de

Obras Públicas aprovou, os sindicatos pediram na Comissão de Participação Popular.

Então, podemos acertar  com a Liderança do Governo para fazermos uma reunião

tranquila e sem nenhum tipo de exploração político-partidária, a fim de tranquilizar os

servidores.

Para concluir, seja o bezerro ou o Bezerra, ele foi muito elogiado pelo Governador

Anastasia  e  pelo  Senador  Aécio  Neves,  que  é  muito  amigo  do  Governador  de

Pernambuco.  Tanto  o  bezerro  quanto  o  Bezerra  foram  muito  elogiados  pelo

Governador Anastasia e pelo Senador Aécio Neves, o que, de forma alguma, não nos

tranquiliza quanto a Minas Gerais querer mais investimentos de toda possibilidade de

organismos  internacionais  e  nacionais.  Minas  sempre  quer  mais.  Parabéns  pelo

pronunciamento. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir – Deputado André Quintão, disse que uma parcela da

Oposição age na busca de soluções, e outra pequena parcela - na qual não incluo V.

Exa., que bem sabe o quanto o distingo pelo trabalho que tem feito nesta Casa -
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busca, na verdade, não uma solução, mas uma confusão.

Sr.  Presidente,  concluo  dizendo  que  não  devemos  antecipar  o  debate  da

Presidência  de  2014,  buscando  destruir  a  imagem  de  alguém.  Quando  falo  de

alguém, refiro-me a alguém muito especial, citado por todas as revistas que divulgam

as pessoas mais importantes e de maior influência do Brasil, o nosso Senador Aécio

Neves. Ele merece todo o nosso respeito e, mais que isso, merece do povo mineiro a

gratidão por ter dirigido essa terra com afinco e qualidade, dando a Minas Gerais seu

novo valor no Brasil e no mundo. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.  ).  Levanta-se a

reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 35/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  148/2011,  publicada  em  2/12/2011,  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos da

alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, a indicação do nome

do Sr. Eugênio Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais – IO-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado.

Sua exposição durante a arguição a que foi  submetido  e seu “curriculum vitae”

confirmam sua brilhante carreira profissional e sua ampla experiência profissional. É

escritor,  jornalista licenciado, engenheiro civil,  restaurador,  conferencista e atua no

setor público há vários anos, destacando-se seu trabalho no Ministério da Fazenda,

especialmente  como  Delegado,  Gerente  Regional  e  Superintendente,  onde
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administrava diretamente 550 pessoas e um orçamento anual de R$270.000.000,00.

Além disso, Eugênio Ferraz já teve seu trabalho reconhecido em vários momentos de

sua vida, tendo recebido prêmios, medalhas, insígnias, diplomas e títulos de cidadão

honorário em Belo Horizonte, São Lourenço, Ouro Preto, entre outros Municípios.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou

conhecimento sobre a entidade para cuja Diretoria-Geral foi indicado, respondendo

com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Tais  fatos,  a  nosso  ver,  comprovam  sua  capacidade  e  conhecimento  para

desempenhar  com  eficiência  as  elevadas  competências  atribuídas  ao  cargo  de

Diretor-Geral da IO-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do nome do Sr. Eugênio

Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

– IO-MG.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 686/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo dar a denominação de Antônio José Marinho à rodovia que liga o Município

de Juvenília ao de Montalvânia.

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 a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 686/2011 pretende dar a denominação de Rodovia Antônio José

Marinho à rodovia que liga o Município de Juvenília ao de Montalvânia.

O homenageado, natural do Distrito de Nhandutiba, no Município de Manga, iniciou

sua vida política em 1958, quando foi eleito Vereador, tendo exercido seu mandato
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com muito empenho e vigor.

Mudou-se para Montalvânia em 1960 e foi um dos idealizadores da emancipação

desse Município, tornando-se Presidente do Sindicato Rural por quatro anos. Aos 69

anos de idade, começou a luta pela emancipação do Município de Juvenília, que foi

criado em 1995.

Por suas realizações em prol do povo do Norte de Minas, consideramos meritória a

homenagem que se pretende fazer, denominando o trecho que liga os Municípios de

Juvenília e Montalvânia com o nome de Antônio José Marinho.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 686/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  4.928/2010,  visa  declarar  de  utilidade

pública a Associação de Proteção Ambiental – Apam –, com sede no Município de

Mantena.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.334/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção Ambiental – Apam –, com sede no Município de Mantena.

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.



355
____________________________________________________________________________

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 o art. 40 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, no caso de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída, para ser aplicado em benefício do interesse público; e o art.

41 determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não são remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.334/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.457/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sociocultural José Lázaro Henriques, com

sede no Município de Araguari.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.457/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sociocultural José Lázaro Henriques, com sede no Município de Araguari.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972, de
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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.

Ressalte-se que, no seu estatuto constitutivo, o art. 28 veda a remuneração de seus

dirigentes;  e  o  art.  40  preceitua  que,  em  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e

que, preferencialmente, tenha o mesmo objetivo social da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.457/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.681/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a entidade Obras Sociais Santo Antônio, com sede no Município de

Patrocínio.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 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 2.681/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Obras Sociais Santo Antônio, com sede no Município de Patrocínio.
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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.  28,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.681/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.708/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

alterar o art. 1º da Lei nº 18.430, de 6/10/2009, que declara de utilidade pública a

Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2011 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 2.708/2011 tem por finalidade alterar a ementa e o art. 1º da Lei

nº 18.430, de 6/10/2009, que declara de utilidade pública a Fundação Bretas, com

sede  no  Município  de  Santa  Maria  de  Itabira,  com  o  objetivo  de  adequar  a

denominação da entidade à alteração, aprovada em assembleia geral de 17/1/2011,

que mudou seu nome para Fundação Francisco de Assis.

Importa ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente sobre a denominação,

continuando a instituição com as mesmas características e finalidades, cumprindo os

requisitos da Lei  nº  12.972,  de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, considerada pela Lei nº 18.430, de 2009.

Para tanto, 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.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.708/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.715/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede no Município

de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/12/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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 2.715/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede no Município de Governador

Valadares.

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 parágrafo único do

art. 10, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  30,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público  –  Oscip  –,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que

preferencialmente tenha o objetivo social da entidade dissolvida e seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.715/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.721/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva – Soprev –, com sede no

Município de Delfinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/12/2011  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 2.721/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG  Projeto  Saúde  Oral  Preventiva  –  Soprev  –,  com  sede  no  Município  de

Delfinópolis.

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. 10, § 1º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, como

Organização da Sociedade Civil  de Interesse Público – Oscip –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.721/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.734/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Delvito  Alves,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de

Urucuia, com sede no Município de Urucuia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  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 2.734/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Urucuia, com sede no

Município de Urucuia.

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  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 registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.734/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.736/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro

Deraldo Alves, com sede no Município de Buenópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.736/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  Deraldo  Alves,  com  sede  no

Município de Buenópolis.

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.  4º,  que  as

atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
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recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou bonificações; e, no art. 19, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, sem fins econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.736/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 906/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 906/2011, originário do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.636/2007, dispõe sobre horário destinado à

divulgação da cultura no Estado e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por

ela  apresentado.  Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em epígrafe visa  criar  horário  específico  para  a  divulgação da

cultura  no  Estado,  determinando  que  a  Rede  Minas  ceda  uma  hora  de  sua

programação diária  para a divulgação de atrações e circuitos  turísticos  de  Minas,

projetos culturais e entrevistas.

A Rede Minas, criada em 1984, é emissora mantida pela Fundação TV Minas -

Cultural e Educativa. Essa Fundação é entidade com personalidade jurídica de direito
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público e sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça informou que a Fundação

TV Minas foi reorganizada com base na Lei nº 11.179, de 1993. O art. 4º, inciso II,

dessa  lei  dispõe  que  compete  à  Fundação,  no  cumprimento  de  seus  objetivos

institucionais, produzir e distribuir material audiovisual, bem como difundir programas

educativos, culturais, esportivos, sociais e artísticos visando à integração informativa,

cultural, educativa, econômica, social e administrativa do Estado.

Essa Comissão considerou que, para não ferir  a separação dos Poderes e para

zelar pela eficácia da administração pública, não pode a lei disciplinar matérias que

sejam próprias da ação administrativa, tal como pretende o projeto de lei em análise.

Para solucionar esse problema, apresentou o Substitutivo nº 1, que adiciona inciso ao

art. 4º da Lei nº 11.179, incluindo entre as competências da Fundação a divulgação

dos  atrativos  turísticos  do  Estado,  sem, no  entanto,  intervir  de  maneira  direta  na

programação da emissora.

No  que  se  refere  à  competência  desta  Comissão,  não  se  verifica  repercussão

financeira  do  projeto  em  estudo.  A grade  de programas  da  Rede  Minas  já  inclui

programação de caráter turístico, e a eventual aprovação da matéria teria o efeito de

perenizar essa programação.

A análise geral da Comissão de Constituição e Justiça é proveitosa, pois  busca

respeitar  a  separação  entre  os  Poderes,  sem,  no  entanto,  suprimir  o  objeto  da

proposta em análise. Entretanto, a redação proposta por essa Comissão inclui novo

inciso no art. 4º, embora já exista o inciso II, que dispõe sobre as diretrizes para o

conteúdo audiovisual que deve ser produzido e distribuído pela Fundação TV Minas.

Assim, de forma a aperfeiçoar o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao inciso

II do art. 4º da Lei nº 11.179, incluindo o turismo como diretriz para a produção e

distribuição  de  conteúdo  audiovisual,  juntamente  com  as  demais  diretrizes

enumeradas por esse inciso.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 906/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
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Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º - O inciso II do art. 4º da Lei nº 11.179, de 10 de agosto de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

II  -  produzir  e  distribuir  material  audiovisual,  bem  como  difundir  programas

educativos, culturais, turísticos, esportivos, sociais e artísticos visando à integração

informativa, cultural, educativa, econômica, social e administrativa do Estado;”.”.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Cássio Soares - Sargento Rodrigues -

Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.168/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.939/2007,  “dispõe  sobre  implantação  de

dispositivo  que  permite  a  localização  de  detentos  beneficiados  por  indulto  ou

liberdade condicional”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do

Regimento Interno.

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

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar os detentos beneficiados por indulto ou

liberdade condicional a usar pulseira ou tornozeleira equipada com “chip” que permite

ao  Estado  acompanhar  sua  locomoção  e  identificar  o  lugar  exato  em  que  se

encontram. Para que o fim colimado seja atingido, são estatuídas regras de cunho

procedimental,  as  quais  conferem  atribuições  executivas  à  Secretaria  de  Defesa
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Social e à Secretaria de Administração Penitenciária.

Cabe dizer, inicialmente, que a proposta foi objeto de análise na legislatura anterior,

quando  obteve  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Não

obstante, ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de

natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

O monitoramento, consistente no uso de tornozeleira, pulseira ou colar, é tema que

tem gerado muita polêmica, não havendo, ainda, entendimento consolidado sobre o

assunto. É oportuno destacar que a tornozeleira é instrumento capaz de informar a

localização, o horário e a distância de quem a está usando, o que poderia evitar,

muitas vezes, a fuga ou o descumprimento das condições impostas para a concessão

ou manutenção dos benefícios penais. Além disso, o uso da tornozeleira possibilita

minimizar  a  superlotação  das  cadeias,  uma  vez  que  os  condenados  de  baixa

periculosidade deixariam as celas.

Quanto ao assunto, a União, em 15/6/2010, editou a Lei n° 12.258, que altera o

Decreto-Lei n° 2.848, de 7/12/40 – Código Penal –, e a Lei n° 7.210, de 11/7/84 – Lei

de Execução Penal. A primeira norma acrescenta à Lei de Execução Penal a seção

intitulada  “Da  Monitoração  Eletrônica”.  Os  arts.  146-A,  146-B,  146-C  e  146-D

estabelecem,  basicamente,  a  competência  do  Juiz  da  execução  penal  para

determinar  a  fiscalização  por  meio  do  monitoramento  eletrônico  nos  casos  nela

previstos; os deveres do condenado; as consequências da violação dos deveres pelo

condenado; os casos de revogação da monitoração eletrônica.

O art. 146-B sofreu veto presidencial em três incisos e no parágrafo único, relativo

às situações nas  quais  o Juiz da  execução poderia determinar  a  fiscalização por

monitoração eletrônica, sob o fundamento de que os dispositivos seriam contrários ao

interesse público.  Em  decorrência  do  veto,  atualmente,  a  Lei  n° 7.210 permite  a

fiscalização por monitoramento eletrônico apenas nos casos de saída temporária de

preso que cumpra pena no regime semiaberto ou em caso de prisão domiciliar, ou

seja, essa modalidade de monitoramento deixaria de ser aplicada em situações em

que seria não só recomendável, mas também necessária.

Entretanto, o monitoramento eletrônico é matéria afeta ao direito penitenciário, uma

vez que trata de determinados procedimentos na execução da pena, o que autoriza o
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Estado  a  editar  norma  sobre  o  assunto  e  a,  inclusive,  prever  outras  hipóteses,

atendendo à demanda e às peculiaridades regionais.

Diante de tudo isso, foi editada a Lei n° 19.478, d e 12/1/2011, que “altera a Lei n°

11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal”. Dentre as modificações,

todas em conformidade com as Leis Federais n°s 7.21 0, de 1984, e 12.258, de 2010,

destacamos a inclusão de capítulo específico sobre o monitoramento eletrônico.

O art. 156-A, estabelece que “o Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico,

por  ato  motivado,  nos  casos  de  autorização  de  saída  temporária  no  regime

semiaberto e de prisão domiciliar, e quando julgar necessário”. O art. 156-B, por sua

vez, prevê os deveres do condenando submetido ao monitoramento eletrônico; o art.

156-C, as consequências do descumprimento dos referidos deveres; e o art. 156-D,

os casos em que o benefício pode ser revogado.

Como se verifica, as alterações pretendidas pelo projeto de lei em exame já estão

abrangidas pelos mencionados dispositivos, não havendo, portanto, inovação, uma

das exigências para a alteração de lei existente ou a edição de uma nova. Além disso,

é importante ressaltar  que as disposições contidas na lei  são mais abrangentes e

devem ser aplicadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade

do Projeto de Lei n° 1.168/2011.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  a  proposição  em  epígrafe  “proíbe  a

comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e produtos

similares no Estado”.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Segurança  Pública,  que,  em  sua  análise  do  mérito,  opinou  pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. Cabe agora a esta Comissão emitir  seu parecer,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados a esta proposição, nos termos

do §2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.588/2011, do Deputado

Carlos Mosconi, que “proíbe a comercialização da serpentina metalizada”; o Projeto

de Lei nº 1.594/2011, do Deputado Duarte Bechir, que “veda o ingresso, a fabricação

e a comercialização de serpentina metalizada na forma que menciona”; o Projeto de

Lei  nº  1.599/2011,  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  que  “proíbe  a  fabricação,  a

comercialização,  a  importação  e  a  utilização  de  serpentina  metalizada  ou  outros

produtos similares”, e o Projeto de Lei nº 1.606/2011, da Deputada Liza Prado, que

“proíbe a comercialização, a distribuição, o uso e o porte dos produtos intitulados

serpentina  metalizada,  confetes  metalizados,  'sky  paper',  'twister',  canhões  e

minicanhões  de  serpentina,  canhões  e  minicanhões  de  'glitter',  entre  outros,  e

similares metalizados em todo o Estado”.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  proibir  a  comercialização,  a

distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e produtos similares no Estado

de Minas Gerais. Nesse sentido, atribui aos órgãos competentes do Poder Executivo

a  função  de  fiscalizar  os  estabelecimentos  que  comercializarem  produtos  dessa

natureza,  estabelecendo  penalidades  para  o  caso  de  descumprimento  de  suas

disposições. A proposição em análise,  assim como os demais projetos  que foram

anexados a ela, foi motivada pelo acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul,

durante  as  festividades  pré-carnavalescas  de  2011,  quando  uma  serpentina

metalizada  tocou  um  cabo  transmissor  de  energia,  ferindo  e  matando  diversas

pessoas.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise,  não vislumbrou óbice à

tramitação do projeto. Entretanto, para aperfeiçoá-lo à luz dos preceitos da técnica

legislativa e para garantir  que o seu conteúdo traria o teor das proposições a ele
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anexadas, apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Segurança Pública, à qual compete analisar a proposição quanto ao

mérito, considerou pertinente a alteração proposta no Substitutivo nº 1.

No que concerne à competência desta Comissão, ou seja, quanto à análise de sua

repercussão orçamentária e financeira,  percebe-se que o projeto em apreço,  bem

como o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, não

criam despesas para os cofres públicos. Assim, não contrariam a legislação referente

a matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal nº 101,

de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  esta

Comissão  deve  se  manifestar  também  em  relação  aos  projetos  anexados.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  1.588/2011  e  1.606/2011  apresentam  o  mesmo conteúdo  da

proposição analisada. A pretensão de se proibir também a produção de serpentinas

metalizadas, presente nos Projetos de Lei nºs 1.594/2011 e 1.599/2011, foi assumida

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

as considerações deste parecer aplicam-se inteiramente aos projetos anexados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.545/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Cássio Soares, relator - Romel Anízio - Sargento Rodrigues -

Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.523/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Delfinópolis.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  e pela
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Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua

aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.523/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia LMG-856, com a extensão de 3.550m, compreendido entre o entroncamento

no trevo de acesso ao Município de Cássia – Km 28 + 300m – e a Avenida Antenor

Pereira de Moraes – Km 31 + 850m – e autoriza  o Poder  Executivo a doá-lo ao

Município de Delfinópolis.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em pauta,

prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto que a área será destinada à instalação

de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 3º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após análise, percebe-se que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para

o  erário  e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Pode,  portanto,  ser

transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.523/2011, no

1º turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.
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Romel Anízio, Presidente - Cássio Soares, relator - Zé Maia - Sargento Rodrigues -

Bruno Siqueira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/2/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Gustavo Perrella em que notifica sua ausência do País no período de

5 a 11/2/2012, em missão oficial. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Valentim Coelho, ocorrido em 2/2/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Tiago  Ulisses  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José  Amauri

Noronha Gomes, ocorrido em 5/2/2012, em Brasópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Rômulo Viegas

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

Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 - Projetos de Lei nºs

2.812  a  2.845/2012  -  Requerimentos  nºs  2.325  a  2.394/2012  -  Comunicações:

Comunicação do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Rogério Correia, Cássio Soares e Bosco - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco

-  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique -  Cássio  Soares  -  Celinho do

Sinttrocel  -  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 Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

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

Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h10min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Doutor Wilson Batista, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Do Sr.  Denílson  Aparecido  Martins,  Presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, encaminhando minuta, enviada ao governo

do Estado, de projeto de lei complementar que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais e ofícios afetos à matéria. (- Anexem-se ao Projeto de Lei

complementar nº 23/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012

Acrescenta o art. 244-A ao texto da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 244 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo 244-

A:

“Art.  244-A -  O Poder Público promoverá ações com o objetivo de proporcionar

melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à

mobilidade, sendo estes termos assim definidos:

I  -  acessibilidade:  facilidade  para  que  as  pessoas  tenham  autonomia  nos
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deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas

e cargas no espaço urbano.

§  1º  -  Os  programas  e  as  ações  no âmbito  da  mobilidade e  da  acessibilidade

urbana  devem  prezar  pela  inclusão  das  pessoas  com  deficiência,  buscando  a

equidade no uso do espaço público”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Dalmo Ribeiro  Silva  -  Carlos  Henrique -  Luiz Carlos Miranda -  Luzia  Ferreira  -

Rômulo  Viegas  -  Bruno  Siqueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Sargento  Rodrigues  -  Duarte

Bechir  -  Sebastião Costa -  Neider Moreira -  Hélio  Gomes -  João Leite -  Gustavo

Valadares  -  Célio  Moreira  -  Délio  Malheiros  -  Sávio  Souza  Cruz -  Doutor  Wilson

Batista - João Vítor Xavier - Rosângela Reis - Antônio Carlos Arantes - Juninho Araújo

- José Henrique - Ana Maria Resende - Bosco - Carlin Moura - Duilio de Castro.

Justificação:  A  expansão  urbana  no  Brasil  ocorreu  de  forma  acelerada  e

comprecariedade  nas  medidas  de  ordenamento  de  seus  territórios.  As  cidades

passam por um processo de verticalização, com o aumento da população e da frota

veicular,  alterando-se  a  dinâmica  espacial,  viária  e  ambiental  dos  Municípios

brasileiros.

Uma  política  urbana  deficiente  compromete  a  mobilidade,  a  acessibilidade  e  a

sustentabilidade  urbana,  sendo,  portanto,  de  fundamental  importância  que  se

elaborem políticas públicas a fim de garantir à população uma rede de transportes de

qualidade,  com  eficiência  e  segurança,  por  meio  de  uma  mobilidade  urbana

sustentável.

A capacidade de se deslocar (mobilidade) é o resultado de um conjunto de políticas

que proporcionam o acesso amplo e democrático dentro da cidade, dando prioridade

ao  transporte  coletivo  e  não  motorizado  de  forma  socialmente  inclusiva  e

ecologicamente sustentável. Já a acessibilidade é a “Condição para utilização, com

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
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mobilidade reduzida”. (Decreto nº 5.296, de 2000).

Ambos os termos citados são de extrema importância e destaque no cenário atual,

em que o deslocamento das pessoas se torna problemática discutida em todos os

âmbitos  do  governo,  tornando-se  patente  a  necessidade  de se  buscarem  formas

sustentáveis para o crescimento urbano.

A mobilidade sustentável  no  contexto  socioeconômico da área urbana pode ser

vista por meio de ações sobre o uso e a ocupação do solo e sobre a gestão dos

transportes visando proporcionar acesso aos bens e serviços de uma forma eficiente

para todos os habitantes, mantendo-se ou melhorando-se assim a qualidade de vida

da população atual sem prejudicar a geração futura.

Os  principais  problemas  nas  cidades,  relacionados  à  mobilidade  urbana  são:

congestionamentos;  conflitos  entre  diferentes  modos  de  transportes;  redução  na

segurança  para  pedestres;  eliminação  de  parte  de  áreas  verdes  visando  ampliar

espaços  para  circulação  e  estacionamentos  de  veículos;  aumento  no  número  de

acidentes  de  trânsito  e  nos  níveis  de  poluição  sonora  e  do  ar.  Tais  impactos

comprometem,  de  alguma  forma,  a  sustentabilidade  urbana,  a  mobilidade,  a

acessibilidade, e o conforto espacial e ambiental, causando queda na qualidade de

vida nas cidades.

Tendo em vista as questões apresentadas, a proposta de emenda à Constituição

que  se  apresenta  visa  dotar  a  Constituição  do  Estado  de  um  dos  temas  mais

proeminentes  na  sociedade  atual,  protegendo  o  desenvolvimento  sustentável  das

cidades, a qualidade de vida de seus cidadãos e a equidade de acesso dos mesmos.

Além  disso,  pretende  tal  proposta  incentivar  ações  direcionadas  à  acessibilidade

ampla  para  os  deficientes,  promovendo  a  todos  o  direito  de  usufruir  do  espaço

público.

- À Comissão Especial, para parecer, nos termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.812/2012

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia,

com sede no Município de Taiobeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação do Grupo  de  Teatro
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Expressart & Cia, com sede no Município de Taiobeiras.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia é uma sociedade

civil sem fins econômicos, localizada no Município de Taiobeiras.

Seu objetivo maior é a prestação de serviços que possam contribuir para o fomento

e  a  racionalização  das  explorações  das  classes  artísticas,  como:  teatrólogos,

dramaturgos, atores poetas, escritores, músicos, artesões e etc.; proteção da saúde

da  família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice,  através  de  incentivo  ao

aleitamento  materno,  campanhas  de  combate  às  doenças  transmissíveis  ou

contagiosas  e  integração  com  órgãos  competentes,  observando-se  a  forma

complementar de participação; promoção do desenvolvimento econômico e combate

à pobreza.

Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  esta  associação  e  por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

conto com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.813/2012

Declara de utilidade pública a Associação Superatum, 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 Superatum, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Superatum, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  filantrópico,
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assistencial, promocional, recreativo e educacional que tem como finalidade atender a

todos que a ela recorrem, sem distinção de qualquer natureza.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade que realizam

atividades voluntariamente.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.814/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio às Comunidades do

Município de Medina, com sede no Município de Medina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio às

Comunidades do Município de Medina, com sede no Município de Medina.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: Trata-se de entidade que tem por objetivo criar  e administrar obras

assistenciais e centros comunitários,  podendo fundar e manter orfanatos, casa de

recuperação para viciados e delinquentes e promover educação de base e orientação

vocacional e profissional. Pode ainda produzir e distribuir literatura educativa sobre

higiene, estética e poluição, esclarecendo quanto aos males que degradam a pessoa

humana e poluem o meio ambiente. Busca, enfim, o bem-estar social com projetos

direcionados para a promoção da pessoa humana em diversos âmbitos.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.815/2012

Veda a comercialização de suplementos alimentares sem bula e sem a aprovação

dos  órgãos  de  vigilância  sanitária  em  farmácias,  farmácias  de  manipulação,

academias de ginástica e assemelhados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As academias de ginástica, os clubes e os centros esportivos, as farmácias

e os estabelecimentos similares ficam obrigados a exibir, em suas dependências, nos

locais de trânsito e permanência de alunos e frequentadores, placas de advertência

sobre  o  uso  inadequado  de  anabolizantes  e  suplementos  alimentares,  com  os

seguintes termos: "O uso de anabolizantes e suplementos alimentares prejudica o

sistema  cardiovascular,  causa  lesões  nos  rins  e  no  fígado,  degrada  a  atividade

cerebral, aumenta a agressividade, o risco de câncer e morte por enfarte. A venda

desses produtos só será liberada com receita médica controlada".

Parágrafo único - A placa a que se refere o “caput” deste artigo terá 90cm (noventa

centímetros) de largura e 80cm (oitenta centímetros) de altura.

Art.  2º - Fica proibida a venda de anabolizantes e suplementos alimentares nas

academias de ginástica, clubes e centros esportivos, farmácias e estabelecimentos

similares sem receita médica controlada.

Art. 3º - Os responsáveis pelo estabelecimento que descumprirem o disposto nesta

lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência, quando da primeira autuação da infração;

II – multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo  único  -  A  multa  prevista  no  inciso  II  deste  artigo  será  fixada  entre

R$1.000,00  (mil  reais)  e  R$100.000,00  (cem  mil  reais),  a  depender  do  porte  do

estabelecimento,  com  seu  valor  atualizado  pelo  Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor Amplo – IPCA - ou qualquer outro que venha a substituí-lo.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade proibir o uso de anabolizantes e
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suplementos alimentares e alertar a população jovem, a chamada “geração saúde”,

do perigo que tomou conta das academias de ginástica do Estado. A pressão familiar,

social  e  econômica  sobre  o  atleta  (isso  sem  contar  com  a  força  da  mídia)  o

transforma  em  um  instrumento  da  vontade  alheia,  retirando  sua  capacidade  de

discernir. As razões para as práticas de dopagem pelos atletas e a responsabilidade

da sociedade sobre esse comportamento são avaliadas. Em seguida, informações

sobre a sofisticação atual dessas práticas e a consequente evolução das técnicas de

análise para seu controle são apresentadas.

A  situação  do  seu  controle  no  País,  com  metodologia  do  Comitê  Olímpico

Internacional, é apresentada, bem como a sua complexidade e os custos envolvidos.

Esse panorama da  situação do  controle  do  “doping”  no  Brasil  pretende situar  os

profissionais  da  medicina  desportiva  e  do  desporto  em  geral  nesse  segmento

importantíssimo para a preservação da integridade física e mental de nossos atletas.

Os anabolizantes são uma família  de  drogas que incluem o  hormônio  masculino,

testosterona, e uma série de drogas sintéticas análogas a ele (Haupt e Rovere, 1984).

Utilizadas como forma de tratamento de algumas patologias, é seu uso não médico o

que tem chamado mais a atenção. Procuradas primeiro por atletas em busca de um

melhor desempenho esportivo e, há alguns anos, também por não atletas em busca

de ganhos na força física ou na aparência, essas drogas vêm recebendo atenção

crescente não apenas de meios de comunicação ou entidades ligadas ao controle de

drogas no esporte, mas também de pesquisadores na área de psiquiatria.

Os  androgênios  são  hormônios  que  têm  como  função  a  diferenciação,  o

crescimento  e  o  desenvolvimento  do  trato  reprodutivo  masculino,  assim  como  o

desenvolvimento e a manutenção das características sexuais secundárias (Veldhuis,

1991).  Também  apresentam  efeitos  anabolizantes,  estimulando  o  crescimento

corporal e o aumento de massa muscular. Além dos androgênios, fazem parte desse

grupo a progesterona, o estradiol, o cortisol, a aldosterona, entre outros (Rubinow &

Schmidt, 1996). Os chamados anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona

e foram  desenvolvidos  com o  objetivo  de  minimizar  seus  efeitos  masculinizantes,

maximizando assim os efeitos  sobre a síntese proteica e o crescimento muscular

(Haupt & Rovere, 1984). São compostos por dois grupos: derivados esterificados e
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derivados  alcalinizados.  Os  primeiros  (propionato  de  testosterona,  enantato  de

testosterona  e  cipionato  de  testosterona)  são  produtos  de  administração

intramuscular e permanecem ativos por dias a semanas, enquanto os componentes

do segundo grupo devem ser tomados, por via oral, diariamente (Wilson, 1988).

Uma  vez  que  tanto  os  androgênios  como  os  anabolizantes  não  têm  efeitos

puramente androgênicos ou anabolizantes, o mais adequado é chamar a todos de

esteróides anabólico-androgênicos – EAA - (American College of Sports Medicine -

ACSM -, 1987). Considerando os possíveis efeitos colaterais (psiquiátricos ou não),

esses dados  mostram que o  uso de EAA pode se tornar  um problema de saúde

pública. Por essa razão, em 1990, o Congresso dos EUA aprovou lei que torna essas

drogas  medicamentos  de  uso  controlado,  ou  seja,  que  exigem  receita  especial,

controlada pelo governo, para sua obtenção (Brower, 1993). Entretanto, graças a um

mercado negro, continuam sendo obtidas à margem desse controle.

Uma vez que não há certeza quanto a quais mecanismos realmente funcionam, do

ponto de vista clínico é mais adequado se ater às percepções e expectativas dos

usuários.  Estes  relatam  que  os  EAA retardam  a  fadiga,  aumentam  a  motivação,

estimulam a agressividade e diminuem o tempo de recuperação entre as sessões de

treinamento, o que lhes permite treinar com maior intensidade. A associação entre

maior  intensidade  de  treinamento  e  efeitos  anabolizantes,  enfim,  levaria-os  ao

encontro de seus objetivos: ganho de força muscular e aumento da massa corporal

"magra",  ou seja, aumento de volume muscular (Brower, 1993).  Embora não haja

consenso científico, há indícios de que esses efeitos possam ser atingidos com a

associação EAA, treinamento intensivo e dieta adequada (Wilson, 1988; ACSM, 1987;

Yesalis et al., 1989; Lombardo & Sickles, 1992).

Os EAA costumam ser usados em ciclos de 4 a 12 semanas, nos quais as doses e

as quantidades de drogas diferentes vão aumentando aos poucos para, depois de

chegarem a um pico, serem retiradas lentamente (Brower, 1993). Na fase de pico

dessa "pirâmide", chega-se a usar de 5 a 6 tipos de EAA, incluindo preparações orais,

parenterais e veterinárias, administradas em doses 10 a 100 vezes maiores que as

utilizadas  em  estudos  médicos  com  esses  agentes  (Pope  &  Katz,  1988).  Essa

estimativa de dose é imprecisa pelo fato de nem todos EAA terem uma equivalência
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de dosagem, além de ser comum o uso de drogas para uso veterinário e mesmo

"caseiras" (Pope & Katz, 1994), o que ocorre pela necessidade de receita médica,

inclusive no Brasil, para se obterem esses agentes oficialmente (Scivoletto & Meleiro,

1994).

A associação  de  outras  drogas,  procurando  potencializar  os  efeitos  desejados,

minimizar os efeitos colaterais e dificultar a detecção dos EAA na urina, é comum. O

hormônio de crescimento e a gonadotrofina coriônica são utilizados para potencializar

o efeito anabolizante, o tamoxifeno e outros bloqueadores de estrógeno, para diminuir

a  ginecomastia  (causada  pela  metabolização  da  testoterona  para  estradiol);  a

probenecida, por diminuir a excreção urinária, para dificultar a detecção, assim como

os diuréticos que atingem esse objetivo por diluir a urina. Para tornar os contornos da

musculatura mais visíveis (aumentar a definição muscular), a eliminação de líquido

retido, causada pelos diuréticos, também é desejada. Por fim, vários outros produtos,

como vitaminas, aminoácidos, compostos proteicos, etc., são utilizados na esperança

de que possam ajudar na melhora do desempenho físico e da aparência (Brower,

1993). Pela mudança que causa no perfil do colesterol (diminuição da lipoproteína de

alta densidade e aumento da baixa densidade), o uso de EAA está associado a um

maior  risco para doença coronariana (Friedl,  1990;  Brower,  1992a)  e aumento da

pressão arterial.

Alterações de enzimas hepáticas, icterícia, peliose hepática (cistos hepáticos com

sangue) e tumores hepáticos estão associados com o uso de EAA. Tumores malignos

e  hemorragias  por  ruptura  de  um  cisto  podem  levar  à  morte,  mas  as  outras

alterações, inclusive alguns dos tumores, são reversíveis (Friedl, 1990; Brower, 1993).

Apesar de serem empregados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes

são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume

dos músculos  e a força física.  De forma perigosa e exagerada, algumas pessoas

utilizam os anabolizantes em grande quantidade e  ainda em associação a outros

hormônios  para  obter  o  resultado  desejado  mais  rápido,  o  que  pode  provocar

inúmeros efeitos colaterais indesejados. Entre eles podemos citar: acne, impotência

sexual, calvície, hipertensão arterial, esterilidade, insônia, dor de cabeça, aumento do

colesterol  maléfico  à  saúde,  problemas  cardíacos,  crescimento  de  pelos,
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engrossamento  da  voz,  distúrbios  testiculares  e  menstruais,  entre outros.  Existem

alguns efeitos provocados por tal droga que não são revertidos, pois as chances de

reversão dependem do comprometimento de cada organismo. Os EAA podem alterar

os  níveis  dos  hormônios  sexuais,  causando,  de  maneira  reversível,  hipertrofia

prostática  e  atrofia  testicular  nos  homens  e  atrofia  mamária,  ciclos  menstruais

irregulares e padrão de pilificação masculino nas mulheres. Também reversíveis são a

esterilidade  e  as  alterações  da  libido  (aumento  ou  diminuição),  que  ocorrem  em

ambos  os  sexos.  Por  outro  lado,  podem  não  ser  completamente  reversíveis  a

hipertrofia  do  clitóris  e  a  alteração  no  tom  de  voz  das  mulheres,  assim  como o

aparecimento  de  broto  mamário  doloroso entre  os  homens  (Friedl,  1990;  Brower,

1993).  Quanto  ao  aparelho  locomotor,  há  maior  risco de  lesões,  pois  a  estrutura

osteoarticular  não  acompanha o  crescimento  muscular  (Pedrinelli,  1993).  Por  fim,

entre  crianças  e  adolescentes,  os  possíveis  efeitos  dos  EAA  são  fechamento

epifisário prematuro, acne, calvície precoce, policitemia, exacerbação da apneia do

sono e tiques (Brower, 1992a).

Um dos motivos que nos levam a apresentação deste projeto é, sem dúvida,  a

preocupação com a vida dessas pessoas, que muitas vezes desconhecem o risco a

que estão expostas, ao usarem anabolizantes indiscriminadamente. De acordo com a

Associação  Brasileira  de  Estados  e  Combate  ao  Doping,  esses  produtos  são

facilmente adquiridos no comércio e causam alterações cardiológicas,  hepáticas e

endocrinológicas, além de lesões nos rins e no fígado, sequelas neurológicas e maior

risco de câncer da próstata. Os suplementos alimentares são produtos com calorias

extras de que a pessoa precisa quando está praticando uma atividade física forte que

exija  muito  do  corpo.  O  suplemento  alimentar  é  muito  procurado  por  atletas,

nadadores, jogadores de futebol, vôlei, basquete e outros. Também é oferecido pelos

fabricantes com a promessa de auxiliar nas dietas de redução de peso e nas dietas

de  aumento  da  massa  muscular.  Como  os  suplementos  alimentares  não  são

substâncias  controladas,  é  possível  adquiri-los  nas  farmácias  ou  academias  de

ginástica, normalmente sob recomendação de pessoas que desconhecem os riscos.

Qualquer  um  desses  produtos  contendo  creatina,  L-carnitina  ou  enzicoba,  na

verdade,  são escolhidos pelas  belas  embalagens com figuras atléticas  perfeitas  e



384
____________________________________________________________________________

com algumas indicações de uso e das propriedades. Mas as embalagens não dizem

tudo.  E  nem  todo  suplemento  alimentar  é  indicado,  indiscriminadamente,  para

qualquer  pessoa.  Alguns  efeitos  colaterais  são  atribuídos  à  creatina,  entre  eles:

náusea,  diarreia,  desconforto  estomacal  e  tontura.  Os  efeitos  causados  pelo  uso

prolongado da creatina ainda são desconhecidos, mas toda a literatura a respeito,

inclusive dos fabricantes de suplementos alimentares, deixa claro que o excesso de

creatina poderá exigir um trabalho aumentado dos rins e do fígado, devendo o atleta

estar sempre acompanhado de profissionais de saúde e nutrição para monitorar as

funções do organismo.

Não  é  todo  mundo  que  pode  fazer  uso  dos  suplementos.  Mas  produtos  como

Oxiteil,  Jack  3,  Pink  Magic,  Lipo  6,  Divine  Shen  e  Caralluma  são  sobejamente

conhecidos e consumidos por jovens que frequentam as academias de nosso Estado

e sonham com o corpo perfeito construído por meio do consumo dessas substâncias.

Pessoas  com  tendência  à  hipertensão  e  com  problemas gástricos  devem passar

longe dessas substâncias. Os suplementos alimentares só podem ser usados quando

indicados  por  um  profissional  competente.  Alguns  corredores  fazendo  uso

inadequado  de  suplementos  que  prejudicam  o  seu  desempenho.  Divulgar  esses

malefícios é importante para que jovens e esportistas sejam esclarecidos sobre os

graves  danos  que essas substâncias  causam à saúde,  para  que o  seu uso seja

desestimulado. Sendo a proposição de mérito e de importância indiscutíveis, espero

seja ela aprovada nesta Assembleia Legislativa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Ivair

Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.563/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.816/2012

Revoga dispositivo da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que altera a Lei

nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o art. 6º da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que

altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, e dá outras providências.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado

Justificação: Foi publicada em 29/12/2011, no jornal “Minas Gerais”, a Lei nº 19.988,

de 2011, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A publicação da referida lei tem causado controvérsia, uma vez que a administração

pública exige que sejam pagos até os impostos não vencidos para que seja efetuada

transferência de propriedade. Senão vejamos:

“Art. 14 - (...)

Parágrafo único - Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, das multas e dos juros devidos”.

De acordo com a redação do parágrafo único do artigo supracitado, a transferência

se dará após o pagamento do imposto, das multas e dos juros devidos. O termo

“devidos” possibilita  dupla interpretação, causando confusão entre a administração

pública e o contribuinte, razão pela qual precisa ser revogado o referido dispositivo.

O  termo  “devidos”  é  interpretado  pela  administração  pública  como  todos  os

encargos do veículo, mesmo que ainda não vencidos, ou seja, aqueles referentes à

propriedade do veículo automotor.

Até a publicação da Lei nº 19.988, de 2011, era possível realizar a transferência do

veículo automotor que estivesse com os débitos pagos em dia, respeitado o direito de

parcelamento do contribuinte, o que se mostra plenamente razoável. Ora, o Estado

não pode cobrar um imposto que ainda não esteja vencido. Assim, o art. 6º precisa

ser revogado de forma a não prejudicar o direito de parcelamento do contribuinte.

Exigir que o contribuinte efetue o pagamento das parcelas que ainda estão para

vencer é uma medida contrária à legislação vigente.

A administração pública, no uso do poder que lhe é conferido pela Constituição,

deve observar a legalidade e a legitimidade, respeitados os princípios administrativos

expressos e reconhecidos. No caso em tela, exigir o pagamento do tributo que não

esteja  vencido  ofende  os  preceitos  legais,  vale  dizer,  o  princípio  da  legalidade.

Destarte, a cobrança de imposto que ainda está para vencer configura prática de



386
____________________________________________________________________________

abuso de poder e precisa ser extinta.

É preciso destacar ainda que a cobrança antecipada do tributo fere o princípio da

isonomia tributária, ao tratar os iguais de forma desigual. Não há no ordenamento

jurídico previsão legal que justifique o tratamento desigual dado pela Lei nº 19.988, de

29/12/2011,  uma  vez  que  o  proprietário  do  veículo  automotor  fica  obrigado  ao

pagamento integral do imposto, das multas e dos juros devidos, a fim de que seja

autorizada a  transferência do veículo,  não restando observada a  possibilidade de

parcelamento do imposto.

Vale lembrar que o fato gerador do imposto é a propriedade do veículo automotor. A

Secretaria de Estado de Fazenda divulga em seu endereço eletrônico a escala de

vencimento do IPVA, bem como informa a possibilidade de parcelamento do valor

devido em até três vezes, com escalonamento das datas de pagamento de acordo

com os algarismos da placa, além do benefício de desconto quando o imposto é pago

à vista.

Ora,  como  pode  ser  aprovada  lei  que  desrespeita  um  direito  do  contribuinte

mineiro?

Com a entrada em vigor da Lei nº 19.988, de 2011, para ocorrer a transferência do

veículo, mesmo que o contribuinte esteja em dia com o imposto devido nos exercícios

anteriores, o tributo deve ser pago previamente e de uma única vez, o que fere as

prerrogativas do Decreto nº  43.709,  de  23/12/2003,  que prevê o  pagamento  com

desconto ou parcelamento em até três vezes a partir de determinada data com base

no algarismo final da placa.

Insta  salientar  que,  se  a  transferência  só  pode  ocorrer  com  o  pagamento  dos

impostos e a data de pagamento não foi atingida, presume-se que, antes da data final

de pagamento, não será necessária a antecipação do pagamento.

Diante  dos  argumentos  expostos  acima,  é  clara  a  presença  de  ilegalidade  na

cobrança antecipada.  Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste  projeto  de  lei  a  fim  de  garantir  que  todos  os  contribuintes  mineiros  sejam

tratados de forma isonômica.

- 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 2.817/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro - AMBC

-, com sede no Município de Mesquita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Cruzeiro - AMBC -, com sede no Município de Mesquita.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro - AMBC -, com sede na

cidade de Mesquita, em funcionamento desde 16/12/2010, é uma entidade civil  de

duração indeterminada, de caráter filantrópico, recreativo e educacional, que tem por

finalidade a prestação de assistência social a pessoas carentes, sem distinção de

credo religioso ou político, cor, raça ou nacionalidade, dentro de suas possibilidades e

nos termos das leis vigentes.

Assim, a entidade atende plenamente os requisitos para a declaração de utilidade

pública, e espero encontrar ressonância entre os nobres pares desta Casa Legislativa

para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  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 Guaranésia o

imóvel que consta no Livro de Transcrição das Transmissões, sob o nº 4.848, a fls.

281, Lº 3-M, de 11 de agosto de 1955, com área de 3.240m² (três mil duzentos e

quarenta metros quadrados) e suas respectivas benfeitorias.

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

funcionamento de órgãos públicos, como o Departamento de Saúde, o Departamento
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de  Assistência  Social,  o  Departamento  de  Esporte  e  Lazer,  o  Procon,  a  Agência

Fazendária,  a Emater,  a  Junta  do  Serviço  Militar,  a Assistência Epidemiológica,  a

Defensoria Pública Estadual, entre outros.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Atualmente o Município, não dispondo de imóveis próprios suficientes

para acomodar toda estrutura administrativa, gasta uma grande quantia mensal com

locações de imóveis para instalação de departamentos municipais e estaduais, o que

vem onerando de forma considerável os cofres públicos.

O imóvel possui as seguintes benfeitorias: três prédios de alvenaria, cobertos de

telhas, forrados e envidraçados, sendo dois assoalhados e um ladrilhado, um com

dez cômodos,  outro  com dois,  e outro com quatro;  um galpão sobre  oito  pilares,

entelhado e ladrilhado, medindo 70m²; uma casinha com dois cômodos, construída de

tijolos, entelhada, com instalação sanitária; um pátio ladrilhado, medindo 408,48m²;

uma quadra para jogos de vôlei e basquete, cimentada, alambrada e iluminada, com

arquibancada  de  cimento,  medindo  417m²;  e  dois  pátios  para  recreio,  separados

entre si.

Com a doação, será possível preservar o referido imóvel e, principalmente, dar a

ele funcionalidade, já que atualmente está sujeito a invasões e maior depreciação,

pois encontra-se em péssimo estado. A Prefeitura de Guaranésia gostaria de instalar

no  local,  de  forma  gradativa,  o  Departamento  de  Saúde,  o  Departamento  de

Assistência  Social,  o  Departamento  de  Esporte  e  Lazer,  o  Procon,  a  Agência

Fazendária,  a Emater,  a  Junta  do  Serviço  Militar,  a Assistência Epidemiológica,  a

Defensoria Pública Estadual, entre outros.

A  centralização  desses  órgãos,  além  de  trazer  uma  grande  economia,  ainda

facilitará o acesso da população que buscar os serviços, pois o local será um centro

de referência social de atendimento ao cidadão.
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Saliente-se ainda que existe uma quadra de esportes coberta, dotada de vestiários,

cozinha, dispensa. Tal espaço também irá gerar economia e conforto aos munícipes,

pois  comportará  jogos  municipais,  eventos  diversos  de  menor  escala,  programas

assistenciais, execução de programas esportivos, entre outros, permitindo inclusive

uma coordenação mais eficaz por parte dos departamentos responsáveis, os quais

poderão acompanhar de perto a execução dos projetos.

Consigne-se  também  que  o  Município  está  desprovido  de  um  almoxarifado

municipal e tal doação suprirá esta deficiência.

Ressalte-se também que o referido imóvel tem aos fundos uma grande área com

saída para uma outra rua, onde será possível, futuramente, construir novos espaços,

que atenderão várias necessidades da governança municipal.

Pelo aludido, contamos com os nobres pares na aprovação da proposição em tela,

que será de grande benefício para o Município de Guaranésia.

- 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 2.819/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacuí os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacuí os imóveis

e  respectivas  benfeitorias  dispostos  nos  incisos  a  seguir,  doados  ao  Estado  por

autorização inserida na Lei nº 229, de 12 de outubro de 1948:

I - imóvel rural com área total de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no

lugar denominado Batieiro e Santo Antônio, registrado sob o nº 4.993, a fls. 92 do

Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacuí;

II – imóvel rural com área total de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no

lugar denominado Bom Jardim, constante nas fls. 64 e 65 do Livro de Notas nº 42 do

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Jacuí, que traz anotação de escritura pública

lavrada  em  14  de  março  de  1930,  nas  notas  do  1º  Ofício  da  mesma Comarca,

transcrita sob o nº 147, a fls. 90 do Livro 3-D, no registro de imóveis da Comarca de

Jacuí.

Parágrafo  único  –  Os  imóveis  a  que  se  referem  os  incisos  I  e  II  deste  artigo
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destinam-se ao funcionamento de centros de apoio a associações rurais.

Art. 2º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

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

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Os  imóveis  rurais  mencionados  têm  sido  motivo  de  preocupação,

tornando-se um problema para a municipalidade, pois se encontram ociosos na zona

rural, entre terrenos produtivos de agricultores, atrapalhando o processo produtivo.

Dessa maneira, visando preservar esses imóveis – que estão sujeitos a invasões e

depreciações  e,  diga-se  de  passagem,  já  se  encontram em  estado precário  pelo

abandono – e dar-lhes funcionalidade, vimos propor sua utilização pública nos termos

desta proposição.

A municipalidade pretende usar os imóveis para apoio às associações rurais que se

localizam na região, tornando-os servíveis com a construção de viveiros, depósitos de

bens  e  equipamentos  e  possibilitando  seu  uso  para  reuniões  e  como  sede  das

entidades.

O local deverá deixar de ser abandonado para tornar-se um centro de referência

social de atendimento dos cidadãos que vivem no meio rural.

Pelo aludido, contamos com os nobres pares para a aprovação desta proposição,

que será de grande benefício para a população rural de Jacuí.

- 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 2.820/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de São Roque

de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial

de São Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

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



391
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comercial e Empresarial de São

Roque  de  Minas  consiste  em  sustentar,  defender  e  reivindicar  os  direitos,  os

interesses e os assuntos que digam respeito às classes empresariais e, dentro da lei,

defendê-las, orientá-las e coligá-las; promover, por todos os meios ao seu alcance, a

perfeita união e a solidariedade entre seus associados e associações de classe do

País  e  do  exterior;  lutar  pelo  desenvolvimento e  a  prosperidade do comércio,  da

indústria,  do  turismo,  do  agronegócio  e  da  prestação  de  serviço  do  município;

promover a realização de simpósios, conferências, cursos, seminários, congressos e

outros eventos; celebrar convênios para disponibilização aos associados de serviços

que  interessem  aos  fins  sociais  prestados  por  terceiros;  criar  e  manter  um

departamento  recreativo,  visando  incrementar  o  congraçamento  entre  os  seus

componentes e incentivar as relações de caráter social entre os associados e suas

famílias.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.821/2012

Inclui novo capítulo na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a

agricultura de baixo carbono.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A Lei  nº 11.405,  de 28 de janeiro de 1994,  fica acrescida do seguinte

capítulo, renumerando-se e reordenando-se os demais:

“CAPÍTULO...

Da Agricultura de Baixo Carbono”

Art. … - Ficam instituídas as diretrizes e os objetivos para uma política estadual de

apoio à agricultura de baixo carbono, que consiste no conjunto de diretrizes e regras

voltadas  para  o  incentivo  à  política  setorial  e  governança  para  uma  agricultura,
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pecuária e produção florestal de baixo carbono e ao seu desenvolvimento no Estado.

Art. … - Para efetivar a política a que se refere o artigo anterior, compete ao poder

público estadual:

I  -  organizar e desenvolver  ações que incentivem os produtores rurais  a utilizar

tecnologias de baixo carbono, contribuindo para a redução de emissões de gases-

estufa;

II  -  prestar  assistência técnica  e de extensão rural  aos produtores optantes por

desenvolver em suas terras a agricultura de baixo carbono por meio de seus órgãos

competentes  integrantes  do  sistema  organizacional  da  agricultura,  pecuária  e

abastecimento;

III  -  criar  instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo crescimento da

agricultura de baixo carbono no Estado;

IV  -  fomentar  ações  educativas  e  instrutivas  às  cooperativas,  associações  e

entidades de agricultores e pecuaristas que visem desenvolver atividades rurais de

baixo carbono;

V - estabelecer incentivos financeiros e créditos especiais para a implantação da

agricultura de baixo carbono e o seu desenvolvimento;

VI -  facilitar  o acesso dos produtores rurais aos programas governamentais dos

diferentes entes da federação, sejam municipais, estadual ou federal, que tratem de

financiamento a agricultura de baixo carbono;

VII – promover estudos técnicos e capacitações profissionais para facilitar a difusão

de práticas de baixo impacto ambiental através de workshops, seminários, ciclos de

debates e audiências públicas.

Art.  …  -  Caberá  ao  Poder  Executivo  adotar  regimento  tributário  especial  e

simplificado no que tange ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  visando  fomentar  a

agricultura  de  baixo  carbono  nas  operações  que  possam  estimular  a  crescente

produção de alimentos com menor incidência e de redução das emissões de gases

de efeito estufa.

Art. … - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig
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– fixará  um percentual  anualmente  destinado a  projetos  de  pesquisas,  bolsas  de

estudos,  bolsas  de  mestrado  e  doutorado  em  ciências  agrícolas  cujo  tema  seja

voltado a agricultura de baixo carbono.

Parágrafo  único  –  Serão  analisados  com  atenção  especial  as  inscrições  para

habilitação  de  projetos  e  bolsas  em  que  a  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural de Minas Gerais - Emater-MG tenha participação, estando presente e

usando a sua expertise e cujos projetos visem sobretudo os pequenos agricultores,

com menos poder de mobilização e adaptação.

Art.  …  -  O  Poder  Executivo  adotará  mecanismos  de  incentivo,  promoção  e

divulgação desta política de fomento a uma agricultura de baixo carbono, inclusive de

estímulos  creditícios,  a  ser  desenvolvida  por  cooperativas  agropecuárias  e

associações de produtores rurais que adotem as seguintes práticas:

I  -  recuperação  de  pastos  degradados  por  meio  do  sistema  plantio  direto  na

implantação de pastagens;

II - sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta;

III - plantio direto na palha na implantação de culturas;

VI - substituição de fertilizantes nitrogenados pela fixação simbiótica de nitrogênio.

Art.  …  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar,  na  estrutura  orgânica  da

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, unidade administrativa voltada

para a agricultura de baixo carbono, que implantará ações que incentivem no Estado

a recuperação de pastagens degradadas, a produção de combustíveis alternativos e

o sistema de integração lavoura-pecuária-florestas, entre outras políticas.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Brasil necessita continuar estimulando o seu desenvolvimento com a

produção crescente de produtos agropecuários para gerar empregos, renda e divisas

com  as  exportações,  mas,  sobretudo,  para  alimentar  a  crescente  população

brasileira. A preservação do meio ambiente, com a redução das emissões de gases

de efeito estufa – GEE -, também é prioridade e um desafio. Assim, pensando em

nossa fatia de contribuição no processo vimos propor este projeto de lei com vistas a
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externar  a  preocupação de  Minas  Gerais  em adotar  um sistema através  de  uma

política pública de incentivo e estimulo à agropecuária de baixo carbono, dentro da lei

mineira que trata da política agrícola.

Para enfrentar este duplo desafio – estimular o crescimento e reduzir as emissões

de  gases  de  efeito  estufa  –  a  agricultura  brasileira  dispõe  de  tecnologias  que

neutralizam ou minimizam os efeitos destes gases e podem ser incorporados pelos

agricultores  no  processo de produção.  É da  agricultura  brasileira  que teremos os

maiores esforços e melhores resultados tanto da mitigação como de adaptação a

uma possível alteração do clima do mundo.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento montou um programa cujo

objetivo é buscar alternativas de baixa emissão de carbono de forma a assegurar a

efetiva incorporação do uso de tecnologias que buscam o cumprimento da meta de

mitigação da emissão dos gases de efeito estufa.

Com  o  desafio  de  aumentar  a  produção  de  alimentos  e  reduzir  de  forma

proporcional  as  emissões  dos  GEE,  o  programa de agricultura  de  baixo  carbono

propõe  algumas  ações:  promover  esforços  para  obter  o  desmatamento  zero  de

florestas,  em  função  dos  avanços  da  pecuária  e  incentivar  itinerários  técnicos

favoráveis  ao  aumento  da renda e  redução dos  GEE com as  seguintes  práticas:

recuperação de pastos degradados através do sistema plantio direto na implantação

de  pastagens;  sistemas  de  integração  lavoura-pecuária-floresta;  plantio  direto  na

palha  na  implantação  de  culturas;  substituição  de  fertilizantes  nitrogenados  pela

fixação simbiótica de nitrogênio.

A agricultura influencia e é influenciada pelas mudanças climáticas relacionadas ao

aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.822/2012

Declara de utilidade pública a Associação Angélica Lamóia de Carvalho, com sede

no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Angélica  Lamóia  de

Carvalho, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Bruno Siqueira

Justificação: A Associação Angélica Lamóia de Carvalho é uma entidade civil  de

direito privado, sem fins lucrativos e de caráter assistencial com atuação no Município

de Juiz de Fora. Desenvolve um importante trabalho de promoção humana e social e

tem  como  principal  objetivo  ser  um  espaço  de  acolhimento  para  pacientes  em

tratamento de saúde no Município, com prioridade para pacientes em tratamento na

área oncológica.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  que

desenvolvem atividades voluntariamente. A entidade atende aos requisitos exigidos

pela Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a dec laração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.823/2012

Declara de utilidade pública a União Juizforana de Associações Comunitárias de

Bairros e Distritos - Unijuf -, 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 União Juizforana de Associações

Comunitárias de Bairros e Distritos - Unijuf -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Bruno Siqueira

Justificação: A União Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos

- Unijuf - é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

objetivo  principal  congregar  as  associações  de  moradores,  as  associações  pró-
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melhoramentos e congêneres, bem como as demais organizações comunitárias com

atuação no Município de Juiz de Fora.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  que

desenvolvem atividades voluntariamente. A entidade atende aos requisitos exigidos

pela Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a dec laração de utilidade pública.

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 2.824/2012

Declara de utilidade pública o Pólo de Evolução das Medidas Sócio Educativas -

Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Pólo de Evolução das Medidas Sócio

Educativas – Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Bruno Siqueira

Justificação: O Pólo de Evolução das Medidas Sócio Educativas - Pemse - é uma

entidade civil  beneficente,  que tem como objetivo principal o atendimento social e

educacional de crianças, adolescentes e seus familiares e comunidades em estado

de risco e vulnerabilidade.  Desenvolve um importante  trabalho  de  inclusão social,

promovendo  treinamento  e  capacitação  profissionais  de  adolescentes  e

oportunizando uma condição de vida mais digna e uma melhor expectativa de futuro.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  que

desenvolvem atividades voluntariamente. A entidade atende aos requisitos exigidos

pela Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a dec laração de utilidade pública.

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
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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 2.825/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  da  Criança  de  Delfinópolis,  com  sede  no

Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança de Delfinópolis, com

sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Cássio Soares

Justificação:  A Casa  da Criança  de  Delfinópolis  é  uma entidade  civil  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  8/11/2004.  Desenvolve  um  importante

trabalho  de  atendimento  às  crianças  e  adolescentes,  através  da  prestação  de

assistência social, incentivo à educação, cultura, esporte, lazer, promoção da saúde,

norteados sempre em preceitos éticos. 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 para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.826/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Passos, com sede no

Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores  de

Passos, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Cássio Soares
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Justificação:  A Associação  dos  Pescadores  de  Passos  é  uma entidade  civil  de

direito privado sem fins lucrativos fundada em 17/4/2009. Desenvolve um importante

trabalho de fomento das atividades de pesca profissional, buscando a melhoria das

condições de vida do profissional e a divulgação de matérias relacionadas com as

técnicas  de  produção,  manejo,  mercado  e  preços,  resultando  em  melhoria  da

qualidade  e  da  produtividade.  A documentação  apresentada  confirma  que  a  sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está

em funcionamento regular.

Pela importância da entidade, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.827/2012

Declara de utilidade pública a Associação da Juventude Carmelitana, com sede no

Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Juventude

Carmelitana, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Cássio Soares

Justificação: A Associação da Juventude Carmelitana é uma entidade civil de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  constituída  em 28/5/2006.  Desenvolve  um importante

trabalho que tem por finalidade promover o desenvolvimento da juventude local, de

modo a assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania, o desenvolvimento pessoal e

melhor  qualidade  de  vida,  despertando,  desta  forma,  a  liderança  comunitária  do

jovem. 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 para aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.828/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e  Amigos  da  Agrovila

Pinhal - Amaap -, com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

da Agrovila Pinhal - Amaap -, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos da Agrovila Pinhal -  Amaap -,  com sede no Município de

Aiuruoca, em pleno funcionamento desde sua fundação. É uma sociedade civil sem

fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem  como finalidade promover  especialmente  o  desenvolvimento  da

qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente,  através das atividades de

educação profissional e ambiental.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades  assistenciais,  tendo em vista que a  mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  Geraldo de  Assis  Toledo,

com sede no Município de Bocaina de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Geraldo de
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Assis Toledo, com sede no Município de Bocaina de Minas.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no Município de Bocaina de Minas,

que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, em pleno

funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem por finalidade promover o desenvolvimento da qualidade de vida do

ser humano, por meio de ações para a proteção da saúde da família, da maternidade,

da infância e da velhice.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar este 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 2.830/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à

população  com  necessidades  especiais  ou  mobilidade  reduzida  nos  locais  que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuário,

indumentárias  ou  similares,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  obrigados  a

adaptar,  no  mínimo,  um  de  seus  provadores  para  atendimento  às  pessoas  com

necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Os estabelecimentos a que se refere o “caput” deste artigo são os

hipermercados, supermercados, atacadistas, “shopping centers”, centros comerciais e

lojas regularmente estabelecidas que tenham o comércio de roupas como uma de

suas atividades.
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Art. 2º - Os estabelecimentos que exploram a comercialização de roupas, vestuário

e similares devem fazer afixar, em suas dependências e em local visível, placas ou

cartazes com os seguintes dizeres:

“Lei Estadual nº ____/________

Este estabelecimento comercial disponibiliza provador adaptado às pessoas com

necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida”

Art. 3º - A fiscalização quanto ao cumprimento desta lei aplicará aos infratores as

seguintes penalidades, de forma sucessiva, no caso de sua inobservância:

I - notificação;

II - advertência;

III - multa no valor de 200 Ufemgs;

IV - cassação da inscrição estadual respectiva.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de cento e oitenta dias, a

partir da regulamentação desta lei, para promoverem as adequações necessárias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que têm

dificuldades de locomoção, fazendo com que se torne obrigatória a existência de pelo

menos um provador  adaptado em  cada estabelecimento  comercial  que explora  o

ramo de roupas e vestuários.

Em  que  pese  muitos  estabelecimentos  já  estarem  dando  a  devida  atenção  ao

assunto, faz-se mister que o espaço seja dotado da devida segurança e decência,

numa demonstração de consciência das necessidades de bem-estar dessas pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos

comerciantes, mas que irá conferir dignidade sem preço para quem precisa.

Assim,  contando com a aprovação deste projeto,  antecipo o agradecimento aos

nobres Deputados desta Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Deputada  Maria
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Tereza Lara. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.796/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.831/2012

Institui  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  situadas  no  Estado  de  Minas  Gerais

manterem um escritório regional nos Municípios em que possuam mais de três mil

clientes contratantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas que atuam no Estado de Minas Gerais deverão instituir um

escritório regional para atendimento pessoal nos Municípios em que possuam mais

de três mil clientes contratantes.

Art.  2º  -  O  referido  escritório  deverá  conter  pelo  menos  dois  funcionários

encarregados do atendimento pessoal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias a partir da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Atualmente,  é  constante  a  espera  ao  telefone quando  se  pretende

reclamar de algum serviço não prestado ou prestado de forma relapsa, sendo que o

cidadão está condicionado a horas de espera quando tem por  objetivo a simples

garantia de um direito.

O atendimento do cidadão, além de ser uma demonstração de respeito aos direitos

constitucionalmente assegurados, estabelece um diferencial para a empresa perante

o  mercado,  pois  demonstra  a  preocupação  em  estabelecer  um  canal  direto  de

comunicação com o cliente.

Este  projeto  visa  conceder  mais  um  instrumento  de  garantia  aos  direitos  do

consumidor,  procurando  solucionar  possíveis  questões  a  serem  apresentadas,

resultando na melhoria da qualidade dos produtos e serviços.

Dessa forma, o que se pretende é a obrigatoriedade da implantação de pelo menos

um escritório regional, a fim de atingir as grandes empresas que atuam no Estado,

visando à proteção ao cidadão e à melhoria e agilidade no atendimento.

Diante do exposto, esperamos contar com os nobres Deputados desta Casa de leis
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no imprescindível apoio à propositura.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.805/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.832/2012

Torna obrigatória a informação ao paciente sobre todos os dados de procedência

das próteses implantadas nos pacientes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os médicos cirurgiões que atuam no âmbito do Estado obrigados a

informar  ao  paciente  todos  os  dados  de  procedência,  incluindo  fabricante  e

numeração do lote, das próteses de silicone a serem implantadas nos pacientes.

Art.  2º  –  Torna  ainda  obrigatória  a  afixação  em  hospitais,  clínicas  e

estabelecimentos  congêneres,  públicos  e  privados,  de  placas  alertando  sobre  a

obrigatoriedade da informação como disposto no art. 1º.

Art. 3º - Os infratores estão sujeitos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, às

penas de:

I – advertência;

II – multa.

§ 1º – Os empregadores serão responsáveis solidários pela infração.

§ 2º – As normas regulamentadoras definirão valores e forma de aplicação das

penas, conforme o Código de Defesa do Consumidor e legislações específicas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Liza Prado

Justificação:  O  direito  à  informação  adequada,  clara  e  precisa  sobre  o  produto

colocado  no  mercado ou do serviço  oferecido,  suas  características,  qualidades  e

riscos, entre outros, constitui  direito básico e princípio fundamental do consumidor.

Aliás,  a informação constitui  componente necessário e essencial  ao produto  e ao

serviço, que não podem ser oferecidos sem ela.

Esse direito está diretamente ligado ao princípio da transparência (art. 4º, “caput”,

do Código de Defesa do Consumidor), traduzindo-se na obrigação do fornecedor de
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dar ao consumidor a oportunidade prévia de conhecer os produtos gerando a ciência

plena de seu conteúdo e procedência e resguardando seu direito de escolha.

O projeto de lei em questão é de suma importância no rastreamento dos pacientes

implantados quando surgem fatos graves como o ocorrido com as próteses PIP, que

tiveram suas vendas suspensas, porém já haviam causado diversas ocorrências por

terem sido fabricadas com silicone industrial.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social que envolve a matéria, consolidando

ainda mais a democracia em nosso Estado, é que conto com o apoio dos nobres

pares, para aprovarmos este projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.833/2012

Dispõe sobre a realização de vacinação gratuita contra o papilomavírus - HPV - em

caráter permanente no Sistema de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica estabelecido que o sistema de saúde do Estado de Minas Gerais

deverá disponibilizar de forma gratuita a vacina contra o papilomavírus, - HPV - para

todas as meninas a partir dos nove anos de idade e para mulheres que não iniciaram

atividade sexual.

Art.  2º - O direito a receber a vacina na forma estabelecida nesta lei  se prende

unicamente  à  comprovação de que a  pessoa a  ser  beneficiada tem residência  e

domicílio nos limites do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Liza Prado

Justificação: O câncer de útero é cada vez mais presente na vida da mulher, e o

HPV é transmitido a ela na relação sexual sem preservativo. Além disso, é fato que as

adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição

às doenças sexualmente transmissíveis.

Após o surgimento da vacina contra o HPV, muitas mulheres buscaram informações

para ter acesso à imunização. Porém, a vacina tem elevado custo financeiro, o que
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impede que a maioria tenha acesso a ela.

Disponibilizar a vacina gratuitamente evitará a propagação da doença, que ceifa

milhares de vidas e gera gastos públicos elevadíssimos com seu combate, uma vez

que dificilmente se obtém um diagnóstico precoce.

Cumpre  salientar  que  a  vacinação  não  visa  abolir  o  uso  de  preservativos,

necessários  para  evitar  a  contaminação  por  outras  doenças  sexualmente

transmissíveis,  entre  elas  a  aids,  mas  sim  combater  uma  doença  que  pode  ser

evitada.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 487/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.834/2012

Estabelece normas e diretrizes para implantação de Sistema de Retenção de Águas

Pluviais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória, em todo imóvel, edificado ou não, que possuir área

impermeabilizada acima de 500m² (quinhentos metros quadrados) a implantação de

sistema de captação e retenção de águas pluviais coletadas em telhados, coberturas,

terraços, pátios ou pavimentos descobertos.

Paragrafo  único  -  É  condição  para  a  obtenção  de  aprovações  e  licenças,

parcelamentos  e  desmembramentos  do  solo  urbano,  edificações,  projetos  de

habitação,  instalação  de  obras  e  outros  empreendimentos  imobiliários,  da

competência do Estado e das regiões metropolitanas, o atendimento do disposto no

“caput” deste artigo.

Art. 2º - O sistema de que trata esta lei atenderá aos seguintes critérios:

I - reservatório para depósito e represamento calculado pela seguinte equação:

a - V = 0,15 x Ai x IP x t; em que V = volume do reservatório em metros cúbicos, Ai

= área impermeabilizada em metros quadrados, IP = índice pluviométrico igual a 0,06

m/h e t = tempo de duração de chuva igual a uma hora.
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II  -  condutores  com  capacidade  de  receptação,  condução  e  vazão  para  o

reservatório da água captada, como disposto no art. 1º e seu parágrafo único.

Paragrafo único -  Os estacionamentos,  as  garagens,  os  pátios  e  similares,  não

cobertos integralmente, deverão ter 40% (quarenta por cento ) da área total ocupada

revestida com piso  que possibilite  a drenagem da água ou reservada como área

permeável.

Art. 3º - A água captada deverá ter a seguinte destinação:

I - infiltrar-se paulatinamente no solo, preferencialmente;

II - ser despejada na rede pública de drenagem, com o prazo mínimo de duas horas

após a cessação da chuva que deu origem ao armazenamento;

III  -  ser  utilizada  em  atividades  não  potáveis,  caso  as  edificações  tenham

reservatórios destinados a esse fim.

Art. 4º - O disposto nesta lei será implementado no âmbito dos seguintes sistemas

de atuação, articulação e gestão de ações do poder público:

I  - Política Estadual de Recursos Hídricos e órgãos das administrações públicas

estadual e municipal responsáveis pela gestão das águas no Estado de Minas Gerais;

II - Políticas Estadual e Municipal de Saneamento Básico e órgãos do Estado de

Minas Gerais responsáveis pela gestão de águas e esgotos;

III - órgãos estadual e municipal responsáveis pelo meio ambiente.

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

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Liza Prado

Justificação: Os estragos, as situações de calamidade, as emergências, a perda de

vidas  e  patrimônio  que  as  chuvas  vêm  ocasionando  no  País,  especialmente  na

Região Sudeste, neste último período chuvoso, com destaque para as ocorrências

em nosso Estado, faz com que repensemos as nossas atitudes, já que todos somos

responsáveis pelos flagelos que as últimas enchentes vêm causando, com nossa falta

de cuidados com o ambiente que nos cerca.

É  preciso  estabelecer-se  um  compromisso  da  comunidade  e  do  cidadão,  para
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adequarem à  legalidade  o  descarte  de  resíduos  a  impermeabilização do  solo.  O

asfaltamento  de  ruas  e  estradas,  a  cobertura  de  cimento  de  lotes,  pátios,

estacionamentos e similares funcionam como canalizadores de cheias.

A União,  os  Estados  e  os  Municípios  já  vêm  desenvolvendo em  suas  obras  o

aprofundamento de calhas,  o desassoreamento de rios e córregos e canalizações

que visam efetivamente a evitar os desastres previsíveis na época das chuvas.

É  preciso  que  o  cidadão  assuma  sua  responsabilidade  no  tocante  à  sua

propriedade.

A instalação dos sistemas propostos por este projeto de lei visa a restabelecer as

condições naturais perdidas pelas inúmeras obras feitas sem as condições para que

a água pluvial infiltre na terra.

Pela  angústia  estampada  no  rosto  dos  cidadãos  atingidos  pelas  cheias,  pelo

desespero dos que perdem seus entes queridos e seus bens patrimoniais adquiridos

a duras penas é que conto com o apoio dos pares desta Casa, à aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.665/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.835/2012

Proíbe a utilização de ftalato na fabricação de utensílios médicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a utilização de ftalato na fabricação de utensílios médicos no

Estado.

Art. 2º - Os utensílios médicos de que trata o artigo anterior abrangem cateteres,

bolsas de sangue e soro e demais insumos médicos fabricados com PVC flexível que

contenham ftalato em sua composição.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Luzia Ferreira
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Justificação: Os ftalatos são um grupo de compostos químicos derivados do ácido

ftálico,  tal  como o cloro ftalato,  utilizado como aditivo para deixar  o plástico mais

maleável. Tal grupo de compostos é tido como cancerígeno, podendo causar danos

ao  fígado,  rins  e  pulmões,  além  de  anormalidades  no  sistema  reprodutivo  e  no

desenvolvimento sexual.

Os produtos de PVC ou vinil maciados podem conter mais de 40% de seu peso em

ftalato, sendo o PVC um plástico amplamente disseminado na fabricação de diversos

produtos, entre eles os utensílios médicos fabricados com PVC flexível,  tais como

bolsas de infusão e cateteres intravenosos, que podem conter mais de 50% de um

ftalato denominado di(2-etilhexil) ftalato (DEHP, sigla em inglês), o qual pode migrar

dos produtos para o organismo do paciente.

A transfusão de sangue é uma perigosa via de acesso do ftalato ao corpo humano:

ele faz seu caminho dos utensílios médicos feitos de PVC para as soluções e daí

para o corpo humano. Pessoas que estão enfermas, especialmente crianças, cujo

organismo ainda está em desenvolvimento, podem ser particularmente sensíveis a

esse tipo de exposição, conforme dados divulgados pela instituição norte-americana

Food and Drugs Administration. Este projeto de lei visa estabelecer proibição para a

utilização  dessa  substância  perniciosa  à  saúde  pelos  fabricantes  de  utensílios

médicos na composição química de seus produtos, objetivando assim erradicar os

possíveis  riscos  para  pacientes  em  tratamento  em hospitais,  clínicas  e  casas  de

saúde.

- 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 2.836/2012

Dispõe sobre o prazo máximo de atendimento aos clientes nas serventias notariais

e de registros públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os serviços e serventias notariais e registrais que operam no Estado

obrigados a propiciar ao público usuário de seus serviços o tempo máximo de espera

para atendimento de vinte minutos contados a partir do ingresso do usuário em suas

dependências.
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Parágrafo único - Para efeito desta lei, entendem-se como serviços e serventias

notariais e registrais:

I - os cartórios de notas;

II - os cartórios de registro civil de pessoas naturais;

III - os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas;

IV - os cartórios de registro de títulos e documentos;

V - os cartórios de registro de imóveis; e

VI - os cartórios de protesto de títulos.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se tempo de espera para atendimento o

tempo transcorrido entre o ingresso do usuário nas dependências do cartório e sua

chamada para atendimento individual em estação de trabalho, mesa de atendimento,

balcão, ou guichês de caixa ou de entrega de documentos, computando-se nesse

prazo o tempo de obtenção de senhas ou posicionamento em filas, se porventura

existirem.

Art. 3º - As serventias notariais manterão à disposição de seus usuários senhas de

atendimento com registro do horário de seu ingresso nas dependências do cartório,

podendo  ser  manuais,  com  a  rubrica  de  funcionário  da  serventia,  mecânicas  ou

eletrônicas, com a identificação do Cartório, sendo que, em caso de solicitação do

usuário, será registrado o horário de sua efetiva chamada para atendimento.

Art.  4º  -  Para comprovação do tempo de espera,  o usuário  poderá se valer  do

bilhete de senha obtido, com os competentes registros de ingresso e de atendimento.

Art. 5º - Os cartórios afixarão em suas dependências, em local visível e de acesso

facilitado ao público, cartaz com o número desta lei e com as informações sobre o

tempo  máximo  de  espera  para  atendimento  nela  previsto,  bem  como  o  número

telefônico do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - Procon-MG.

Art. 6º - As serventias implantarão os procedimentos necessários ao cumprimento

desta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art.  7º -  As denúncias de descumprimento do disposto nesta lei  serão feitas ao

Procon-MG.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o cartório infrator a multa

pecuniária  de  500  (quinhentas)  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
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Ufemgs -, duplicada a cada reincidência.

Art.  9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

partir  de  sua  publicação,  inclusive  nomeando  o  órgão  fiscalizador,  para  que  sua

aplicabilidade tenha eficácia jurídica e social.

Art. 10 - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  O  usuário  dos  serviços  prestados  pelas  serventias  notariais  e

registrais, cada vez mais, estão sujeitos a enfrentar diversas e intermináveis filas para

atendimento.

Na maioria das cidades de médio e grande porte do Estado, em especial na Capital,

esses serviços demandam dos usuários, além de vultosas somas de dinheiro para

pagamentos  de  taxas  e  emolumentos,  bastante  paciência  na  longa  espera  pelo

atendimento.

Por se tratar de um serviço que é delegado pelo poder público, nos exatos termos

do art. 236 de nossa Magna Carta, não é justo que os cidadãos mineiros sofram o

incômodo da perda desnecessária de horas e horas em filas para serem atendidos,

em serviços que geralmente apresentam uma grande simplicidade de procedimento.

Assim, além de despender valores abusivos com os serviços cartorários, à vezes de

qualidade duvidosa quanto a sua prestação, o usuário ainda é vilipendiado com a

excessiva demora no atendimento.

É necessário estabelecer punições aos infratores do sagrado direitos dos cidadãos

de obter uma prestação de serviços eficiente, conforme preconizado pela Lei Federal

nº  8.935,  de  1994.  Nesse  sentido,  a  nossa  proposta  vem  ao  encontro  das

necessidades  dos  usuários  dos  serviços  notariais  e  de  registro,  que  são

frequentemente  objeto  de  falta  de  consideração  e  respeito  por  parte  de  diversos

cartórios.

Contamos, portanto, com o necessário apoio dos ilustres pares para a aprovação

desta proposição.
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-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Vanderlei

Miranda. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.615/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.837/2012

Institui o Alerta Emergencial para Recuperação rápida de Crianças e Adolescentes

Desaparecidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Institui o alerta emergencial no âmbito do Estado.

Parágrafo único - O alerta a que se refere o “caput” deste artigo tem como objetivo

acelerar o procedimento de recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos,

através de emissoras de radiodifusão e sítios da internet.

Art.  2º  -  As emissoras de rádio e televisão e os sítios de órgãos do Estado na

internet deverão veicular, nos termos desta lei, alertas com o nome e a imagem de

crianças ou adolescentes desaparecidos.

Art. 3° - O alerta atenderá às seguintes condições:

I - o acordo e consentimento dos pais;

II - a confirmação do rapto da criança, excluindo-se a possibilidade de fuga;

III - o real perigo para a integridade física ou a vida da vítima;

IV - as informações e elementos que permitam localizar a criança ou seu raptor;

V - a vítima deve ser menor de idade.

Art. 4º - Os sítios do governo do Estado na internet deverão veicular as seguintes

informações sobre a criança ou adolescente desaparecido:

I - nome;

II - fotografia ou retrato falado;

III - indicação para contato com a autoridade policial responsável;

IV - números de telefones e endereços eletrônicos aptos a receber informações;

V - demais informações relevantes para sua identificação e recuperação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.
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Marques Abreu

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de divulgar o mais rápido possível um

alerta sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes,  via televisão,  rádio e

sítios da internet.

As primeiras 24 horas após o desaparecimento são decisivas para a localização,

uma  vez  que  o  sequestrador  pode  se  afastar  do  local  do  rapto.  Assim,  faz-se

necessário  que  a  população  do  Estado  fique  em alerta  à  procura  da  criança  ou

adolescente.

O alerta emergencial tem a mesma função do alerta Amber, utilizado nos Estados

Unidos após o desaparecimento e morte de uma menina de 9 anos.

No Brasil,  não há dados concretos  sobre  o  número de desaparecidos,  mas de

acordo  com  o  Ministério  da  Justiça,  estima-se  que  de  10%  a  15%  das  40  mil

ocorrências registradas ficam sem solução ou demoram tempo demais para serem

resolvidas.

A dor e a aflição dos parentes do desaparecido não podem ser desprezadas. Deste

modo, conto com o apoio dos meus nobres colegas para a aprovação deste projeto

de suma importância para o nosso Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.184/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.838/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  vistoria  pelos  condomínios  de  prédios

residenciais e comerciais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os condomínios de edificações residenciais e comerciais ficam obrigados a

realizar  vistoria,  a  ser  feita  por  profissionais  ou  empresas  habilitadas  junto  ao

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea-MG.

§ 1º - A obrigatoriedade a que se refere o “caput” deste artigo não se aplica nos

primeiros cinco anos após a obtenção da certidão de “habite-se” da construção, ou no

período de garantia da construção.

§ 2º - Após o prazo estabelecido no §1º deste artigo, o condomínio deverá promover
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a vistoria da edificação, periodicamente a cada três anos, por profissional ou empresa

legalmente habilitada,  e manter em seu poder  o laudo de vistoria  respectivo para

apresentação, quando solicitado por autoridade competente.

§ 3º - O síndico do condomínio é responsável pela realização da vistoria e pelo

arquivamento e pela exibição do laudo, quando solicitado.

Art. 2º - A vistoria é obrigatória para edificações de três ou mais pavimentos e para

as  que  tiverem  área  construída  igual  ou  superior  a  2.000m²  (dois  mil  metros

quadrados), independentemente do número de pavimentos.

Art. 3º - O síndico convocará assembleia geral, até trinta dias após o recebimento

do laudo de vistoria, para apresentá-lo aos demais condôminos e propor a adoção

das medidas de conservação e segurança que se fizerem necessárias.

Art.  4º  -  Em  caso  de  sucessão,  o  novo  síndico  ficará  obrigado,  sob  pena  de

responsabilidade, à execução das providências indicadas no art. 3º, se não houverem

sido integralmente implementadas até o início de seu mandato.

Art.  5º  -  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  nesta  lei,  o  síndico  será

pessoalmente responsabilizado, solidariamente com o condomínio, por danos que a

falta de reparos ou de manutenção da edificação venha a causar a moradores ou a

terceiros.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação:  O  desabamento  de  três  prédios  na  cidade  do Rio  de  Janeiro,  em

27/1/2012, teve repercussão nacional, em razão de sua gravidade e do número de

vítimas.

O fato chamou a atenção do País para a falta de vistoria na realização de obras nas

unidades  condominiais,  quer  residenciais,  quer  comerciais,  e  para  a  ausência  de

manutenção dos edifícios.

Com efeito,  tal  negligência  põe em risco a  vida  tanto  de  moradores  quanto  de

vizinhos e transeuntes.

Esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio, sendo necessária

legislação estadual que aumente o rigor da fiscalização e da prevenção, evitando-se
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a repetição de tragédias no País.

Sendo  assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta

importante medida legislativa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.839/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade de mercados,  supermercados,  hipermercados  e

estabelecimentos similares  acomodarem produtos  alimentícios  em espaço único  e

específico para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os mercados, os supermercados, os hipermercados e os estabelecimentos

similares  que mantenham  mais  de  três  caixas  registradoras  para  atendimento  ao

público deverão acomodar os produtos alimentícios recomendados para pessoas com

diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca em espaço único e específico.

Art. 2º - Considera-se espaço único e específico aquele reservado exclusivamente

para produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes, intolerância à

lactose e doença celíaca, tais como:

I – setor do estabelecimento;

II – um corredor;

III – uma gôndola;

IV – uma prateleira;

V – um quiosque.

Art.  3º - O espaço a que se refere o art. 2º deve conter placa em local de fácil

visibilidade,  informando  que  aqueles  produtos  são  destinados  às  pessoas  com

diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: É cediço que diversos brasileiros sofrem com a restrição alimentar, de
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crianças a idosos. Muitas vezes estas pessoas deixam de realizar a dieta adequada

em razão da falta de produtos disponíveis no mercado ou em virtude da ausência de

informação sobre a sua existência nos supermercados.

Assim, esta proposição tem o objetivo de proporcionar à população que apresenta

diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca a melhoria da qualidade de vida.

De  fato,  o  projeto  diminuirá  o  prejuízo  à  saúde  destes  consumidores,  pois

disponibilizará o acesso a uma alimentação correta. Sendo assim, contamos com o

apoio dos nobres colegas para aprovação desta importante medida legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.840/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições de ensino do Estado que realizam

atividades em piscinas manterem um profissional salva-vidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As instituições de ensino do Estado que realizam atividades em piscina

deverão manter  um profissional  salva-vidas  para acompanhar  todas as atividades

realizadas nas piscinas.

Art. 2º - O salva-vidas deve ser habilitado profissionalmente para as tarefas de que

trata  esta  lei  e  autorizado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  -

CBMMG.

Art. 3º - A instituição de ensino sujeita à aplicação desta lei deve contar com todos

os  equipamentos  de  primeiros  socorros  exigidos  pelo  CBMMG  para  o  pronto

atendimento em caso de afogamento.

Art. 4º - As instituições de ensino que não cumprirem o determinado por esta lei

ficam sujeitas a:

I - multa;

II - suspensão das atividades realizadas na piscina até a sua regularização.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Este projeto tem o objetivo de zelar pela segurança das crianças nas



416
____________________________________________________________________________

atividades  realizadas  dentro  da  piscina  nas  instituições  de  ensino.  Apesar  da

presença de professores de educação física,  muitas  vezes  o número de crianças

impede a visualização.

Deste  modo,  faz-se  necessária  a  atenção  de  um  profissional  voltado

exclusivamente  para  a  segurança.  O  salva-vidas  é  habilitado  para  cumprir  esta

função,  evitando,  com isso,  acidentes e afogamentos.  Sendo assim,  conto com o

apoio dos nobres colegas para aprovação da proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.841/2012

Institui o vale-esporte no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Fica instituído o vale-esporte, com o objetivo de possibilitar o acesso de

alunos da rede pública estadual de ensino aos eventos esportivos oficiais no Estado

de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O  vale-esporte  será  fornecido  aos  estudantes  pelas  empresas

patrocinadoras e disponibilizado preferencialmente por  meio  magnético,  com valor

expresso em moeda corrente, na forma de regulamento.

Art.  3º  –  O valor  do  vale-esporte,  o  prazo  de  validade e  as  condições  de  sua

utilização serão definidos em regulamento.

Parágrafo único - É expressamente vedada a conversão do valor do vale-esporte

em pecúnia.

Art. 4º - O vale-esporte será patrocinado por empresas privadas, que terão direito a

ampla divulgação do patrocínio.

Parágrafo único - É vedado o patrocínio do vale-esporte por indústrias de bebidas

alcoólicas ou de tabaco, bem como de outros produtos considerados, a critério das

autoridades educacionais do Estado, nocivos à boa formação e à saúde dos jovens.

Art. 5º - Fica o poder público autorizado a buscar parcerias com empresas privadas,

com a finalidade de favorecer o uso do vale-esporte.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta dos patrocínios e das

parcerias obtidos.



417
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de proporcionar  aos alunos da rede

pública estadual o acesso a eventos esportivos oficiais em nosso Estado.

O  vale-esporte  procura  criar  um  mecanismo  de  inclusão,  propiciando  lazer  e

contribuindo  para  a  formação  social  e  intelectual  de  nossas  crianças  e  jovens

estudantes. Deve ser custeado com recursos privados e tem o objetivo de despertar

em seus patrocinadores o compromisso e o envolvimento com o desenvolvimento de

nosso Estado.

A regulamentação pelo poder público, que a proposição prevê, permitirá a fixação

de valores, prazos e demais condições compatíveis com a finalidade da iniciativa.

Diante do exposto, entendemos de extrema relevância e interesse social a medida

apresentada. Sendo assim, peço o apoio dos meus ilustres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.842/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Barreiro III Ponte, no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  de  Barreiro  III  Ponte,  sediada  na  Comunidade  de  Barreiro  III  Ponte,  no

Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barreiro III Ponte é

uma entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, de finalidade

não econômica e sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado e

tem  por  finalidade  entre  outras:  organizar  a  produção  e  criar  os  mecanismos
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necessários  para  facilitar  a  comercialização  dos  bens  gerados  pela  agricultura

familiar; implantar projetos comunitários para a geração de empregos e renda familiar,

podendo apresentar  propostas e  projetos  de financiamento  junto  a instituições de

crédito,  mediante  prévia  autorização  da  assembleia  geral;  realizar  eventos  de

capacitação técnica destinados a promover o aumento da produtividade e da renda

familiar; prestar serviços de assistência social aos associados e moradores da área

de atuação, por conta própria ou mediante parcerias, conforme legislação vigente;

promover  atividades  de  orientação  técnica  e  jurídica,  qualificação  e  treinamento

profissional para atendimento dos associados e suas famílias, por execução direta ou

mediante convênios.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.843/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  da

Comunidade de Tocandira, no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

da Comunidade de Tocandira, sediada na Vila Tocandira, no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Tocandira

é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  com  personalidade  jurídica  própria,  de

finalidade  não  econômica  e  sem  fins  lucrativos,  que  terá  duração  por  tempo

indeterminado e tem por finalidade entre outras: a promoção da assistência social,

saúde e educação;  a promoção do voluntariado;  a promoção do desenvolvimento

econômico,  social  e  combate  à  pobreza;  a  promoção  de  direitos  estabelecidos,

construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar; a

promoção da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
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universais.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.844/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Córrego da Paixão e

da Penha - Amocopp - e Adjacências, com sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Córrego da Paixão e da Penha - Amocopp - e Adjacências, com sede no Município de

Mantena.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação dos Moradores  do  Córrego da Paixão e  da  Penha -

Amocopp - e Adjacências  é uma entidade civil de direito privado com personalidade

jurídica própria, e sem fins lucrativos tem duração por tempo indeterminado, e suas

finalidades são, entre outras, adquirir, construir ou alugar imóveis necessários às suas

instalações administrativas, tecnológicas, de armazenagem e outras; reivindicar do

poder público municipal assistência médica, dentária, recreativa e educacional, bem

como celebrar  convênios  com qualquer  entidade pública  ou privada com vistas  a

esses fins.

Em face do exposto, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.845/2012

Declara de utilidade pública a Associação Rural  Nova Esperança,  com sede no

Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Nova Esperança,

com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Rural Nova Esperança  é uma entidade civil  de direito

privado, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada,

que tem por finalidades, entre outras: desenvolver atividades de assistência social,

médica,  dentária,  técnica,  educacional,  esportiva e cultural  ou  celebrar  convênios,

com  o  mesmo  fim,  com  entidades  públicas  ou  privadas;  desenvolver  programas

sociais  voltados para  os  pequenos produtores rurais  e os  moradores,  propiciando

melhorias habitacionais e integrando-os no mercado de trabalho; combater a fome e a

pobreza  através  da  distribuição  de  cestas  de  alimentos,  roupas,  medicamentos,

aparelhos e material escolar aos alunos carentes da rede pública; gerar emprego e

renda  promovendo  cursos  profissionalizantes  e  oficinas  de  arte;  desenvolver

habilidades e reabilitar moradores com deficiência; proteger o meio ambiente através

da  integração  com  entidades  afins  para  promoção  de  campanhas  de  defesa

ambiental e conservação do solo, fauna, flora e nascentes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.325/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Cemig pedido de providências para solucionar a falta de energia elétrica na região da

Estiva,  no  Município  de  Coroaci,  através  do  Programa Luz  para  Todos  ou  outra

alternativa,  bem  como para  realizar  o  serviço  de  manutenção  nas  instalações  já

existentes. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 2.326/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para viabilizar, com urgência, a duplicação da BR-153,

em toda sua extensão no Estado, e a construção de um viaduto nessa rodovia, na
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altura do Município de Prata. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.327/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita sejam encaminhados à

Petrobras pedido de providências para estudar a possibilidade de a Refinaria Gabriel

Passos, em parceria com o Estado e os Municípios de Betim e Contagem, assumir a

administração do Parque  Fernão  Dias,  localizado em Contagem,  e  o  relatório  de

atividades da Comissão de Participação Popular relativo à matéria. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 2.328/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  estudar  a

duplicação da MG-497, entre os Municípios de Uberlândia e Prata.

Nº 2.329/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  Transportes  e ao DER-MG pedido  de providências  para  viabilizar,  com

urgência,  o  recapeamento  da  rodovia  que  liga  os  Municípios  de  Peçanha  e

Cantagalo.

Nº 2.330/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de Transportes  e ao DER-MG pedido  de providências  para viabilizar  a

construção de rotatória, ou rotunda, no entroncamento entre as Rodovias BR-259 e

MG-314.

Nº 2.331/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para viabilizar, com

urgência, o recapeamento da Rodovia Cônego João Avelino dos Reis, LMG-744, que

liga o Município de Virgolândia à MG-314.

Nº 2.332/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para viabilizar, com

urgência, a patrolagem de 38 quilômetros da MG-314, no trecho que liga o Município

de  Peçanha  ao  entroncamento  que  dá  acesso  aos  Municípios  de  Coroaci  e

Virgolândia, bem como para priorizar a abertura de processo licitatório,  através do

Programa Caminhos de Minas, para as obras de asfaltamento do referido trecho. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.333/2012,  do Deputado Célio  Moreira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre os dados estatísticos relativos a
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pessoas com epidermólise bolhosa no Estado e sobre as providências tomadas com

relação ao pronto atendimento aos portadores da doença. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.334/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Fhemig  pedido  de  providências  para  viabilizar  a

recomposição  do  quadro  de  funcionários  do  Hospital  Infantil  João  Paulo  II.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 2.335/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a atleta Débora Cristiane de Oliveira por ter conquistado

a medalha de prata com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino nos Jogos Pan-

Americanos de Guadalajara. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 2.336/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Banco Central do Brasil pedido de providências para editar regulamentação para que

as instituições bancárias e financeiras forneçam extratos e saldos aos herdeiros de

clientes falecidos, para fins de inventário extrajudicial. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Nº 2.337/2012, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. PM Luiz Carlos Dias Martins pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário de Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.338/2012, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira do Ministério Público pela posse de sua

nova  diretoria,  eleita  para  o  biênio  2012-2014.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 2.339/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  a  fiscalização  das

motocicletas que transitam no Estado, o número de multas em razão de infrações

cometidas por motociclistas e de acidentes envolvendo motos no ano de 2011.

Nº 2.340/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre o número de acidentados e feridos

em razão das enchentes ocorridas recentemente, bem como as medidas profiláticas

adotadas para evitar o surto de doenças relacionadas a enchentes.

Nº 2.341/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria  de  Casa Civil  pedido  de  informações  sobre  as  ações  permanentes  de

prevenção aos problemas originados pelas chuvas e os valores disponibilizados para

o exercício de 2012, sobre as ações emergenciais adotadas pelo Estado em razão

das  enchentes  e  deslizamentos  ocorridos  recentemente  e  sobre  o  número  de

desabrigados e desalojados e o respectivo plano de reassentamento.

Nº 2.342/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre as ações permanentes de

prevenção aos problemas originados pelas chuvas e os valores disponibilizados para

o exercício de 2012, sobre as ações emergenciais adotadas pelo Estado em razão

das  enchentes  e  deslizamentos  ocorridos  recentemente  e  sobre  o  número  de

rodovias estaduais que precisam de reparo em razão das chuvas. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 2.343/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Iepha-MG pedido de providências para garantir a realização das obras estruturais nas

paredes,  na  parte  elétrica  e  na  parte  hidráulica  da  Igreja  de  Nossa  Senhora  do

Rosário, tombada pelo patrimônio municipal de Rio Vermelho, de forma a impedir que

o imóvel venha a ser totalmente destruído ou descaracterizado.

Nº 2.344/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais pedido de providências

para garantir a realização das obras estruturais nas paredes, na parte elétrica e na

parte hidráulica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio

municipal de Rio Vermelho, de forma a impedir que o imóvel venha a ser totalmente

destruído ou descaracterizado.

Nº 2.345/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para garantir a realização das obras

estruturais nas paredes, na parte elétrica e na parte hidráulica da Igreja de Nossa

Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio municipal de Rio Vermelho, de forma a

impedir que o imóvel venha a ser totalmente destruído ou descaracterizado.

Nº 2.346/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Cultura pedido de providências para garantir a realização das obras

estruturais nas paredes, na parte elétrica e na parte hidráulica da Igreja de Nossa
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Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio municipal de Rio Vermelho, de forma a

impedir que o imóvel venha a ser totalmente destruído ou descaracterizado.

Nº 2.347/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Iphan pedido de providências para garantir  a  realização das obras estruturais nas

paredes,  na  parte  elétrica  e  na  parte  hidráulica  da  Igreja  de  Nossa  Senhora  do

Rosário, tombada pelo patrimônio municipal de Rio Vermelho, de forma a impedir que

o imóvel venha a ser totalmente destruído ou descaracterizado.

Nº 2.348/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da Cultura pedido de providências para garantir  a  realização das obras

estruturais nas paredes, na parte elétrica e na parte hidráulica da Igreja de Nossa

Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio municipal de Rio Vermelho, de forma a

impedir  que  o  imóvel  venha  a  ser  totalmente  destruído  ou  descaracterizado.  (-

Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 2.349/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  garantir  a  meia-entrada para

estudantes nos eventos e jogos da Copa do Mundo de 2014 a serem realizados no

Estado.

Nº 2.350/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  garantir  a  meia-entrada para

estudantes nos eventos e jogos da Copa do Mundo de 2014 a serem realizados no

Estado. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 2.351/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Companhia Brasileira de Trens Urbanos pedido de providências para garantir o pleno

funcionamento das escadas rolantes, dos elevadores e dos banheiros públicos nas

estações do Metrô BH.

Nº 2.352/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Cidades pedido de providências para garantir o pleno funcionamento

das  escadas  rolantes,  dos  elevadores  e  dos  banheiros  públicos  nas  estações  do

Metrô BH. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.353/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para resolver, urgentemente, o
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problema de déficit de, pelo menos, 1.500 policiais nas delegacias do Estado, bem

como para  garantir  o  retorno  do  atendimento  após  às  18  horas  e  nos  finais  de

semana nas unidades, ainda restrito a 67 Municípios.

Nº 2.354/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  resolver,  urgentemente,  o

problema de déficit de, pelo menos, 1.500 policiais nas delegacias do Estado, bem

como para  garantir  o  retorno  do  atendimento  após  às  18  horas  e  nos  finais  de

semana nas unidades, ainda restrito a 67 municípios.

Nº 2.355/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e de viaturas que atendem ao Bairro Pampulha, em Belo Horizonte.

Nº 2.356/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de

policiais militares e de viaturas que atendem ao Bairro Pampulha, em Belo Horizonte.

(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.357/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que não se mantenha a proibição

ao ingresso das crianças com menos de 6 anos de idade no ensino fundamental das

escolas públicas do Estado.

Nº 2.358/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  não  se  mantenha  a

proibição  ao  ingresso  das  crianças  com  menos  de  6  anos  de  idade  no  ensino

fundamental  das  escolas  públicas  do  Estado.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Educação.)

Nº 2.359/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  solucionar  o  problema  de

superlotação  nas  unidades  de  internação  provisória  destinadas  ao  acautelamento

provisório de menores infratores na Região Metropolitana de Belo Horizonte,  bem

como  o  da  falta  de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  Agentes

Socioeducativos das unidades.

Nº 2.360/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Defesa Social pedido de providências para solucionar o problema de

superlotação  nas  unidades  de  internação  provisória  destinadas  ao  acautelamento

provisório de menores infratores na Região Metropolitana de Belo Horizonte,  bem

como  o  da  falta  de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  Agentes

Socioeducativos das unidades.

Nº 2.361/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público pedido de providências para solucionar o problema de superlotação

nas  unidades  de internação provisória destinadas ao acautelamento  provisório  de

menores infratores na Região Metropolitana de Belo Horizonte, bem como o da falta

de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  Agentes  Socioeducativos  das

unidades. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.362/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Esporte  pedido  de  providências  para  garantir  a  meia-entrada  a

estudantes durante os eventos e jogos da Copa do Mundo de 2014. (- À Comissão de

Esporte.)

Nº 2.363/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  dos  Transportes  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizadas  as

obras de duplicação na BR- 251 no trecho que liga o Município de Montes Claros à

BR-116  (  Rio-Bahia  )  e  para  que  seja  iniciada  uma  operação  tapa-buracos

emergencial no referido trecho.

Nº 2.364/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências com vistas à duplicação da BR-251 no trecho que liga

Montes Claros à BR-116 e à realização de operação tapa-buracos nesse trecho. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.365/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Nacional de Educação pedido de providências com vistas à alteração da

Resolução nº 06, de 2010, revogando-se a proibição do ingresso de crianças com

menos de 6 anos de idade no ensino fundamental. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.366/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre as medidas adotadas pela empresa para

solucionar vazamento em tubulação de água no Bairro Pompeia, em Belo Horizonte,
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bem como para o ressarcimento dos moradores.

Nº 2.367/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre as medidas adotadas pela empresa para

solucionar vazamento de esgoto na Rua Patagônia, próximo à Av. Nossa Senhora do

Carmo, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 2.368/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Uberlândia pedido de providências para a ampliação da rede

de esgoto principal na Av. Anselmo Alves dos Santos, no Bairro Santa Mônica. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 2.369/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Caixa Econômica Federal pedido de providências para a instalação de agência em

Alpinópolis. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.370/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais pedido de providências com relação

ao acidente fatal  que vitimou Osmar Vieira da Silva, trabalhador  de empresa que

prestava serviços à Cemig. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.371/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de informações sobre o acidente fatal que vitimou Osmar Vieira da

Silva, trabalhador de empresa que prestava serviços àquela Companhia. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº 2.372/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências com relação à falta de esgotamento sanitário nos

Bairros Tropical, Santa Helena, Lúcio de Abreu, Chácaras Contagem, Belém, Beija-

Flor e Sapucaias 3, em Contagem. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.373/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  pedido  de  providências  com  relação  aos

problemas na rede elétrica e aos constantes apagões na região Centro-Sul de Belo

Horizonte e em áreas rurais de Betim e Sete Lagoas. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Nº 2.374/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Sabará pedido de providências com relação aos problemas
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nas  redes  de  esgoto  e  água  nas  Ruas  Presidente  Tancredo  de  Almeida  Neves,

Getúlio Dornelles Vargas e Sílvio Marcelino Ferreira. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.375/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências com relação à falta de água no Bairro Etelvina

Carneiro, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.376/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências com relação aos problemas no abastecimento de

água e à falta de esgotamento sanitário em Araçuaí. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.377/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido  de providências  urgentes para solucionar  as  falhas diárias  no

abastecimento de água no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima.

Nº 2.378/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  providências  urgentes  para  solucionar  as  falhas  no

abastecimento de água no Bairro Bela Vista, em Ibirité.

Nº 2.379/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  providências  urgentes  para  solucionar  a  falta  de

abastecimento de água no Bairro Floramar, em Belo Horizonte.

Nº 2.380/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  providências  urgentes  para  solucionar  a  falta  de

abastecimento de água no Bairro Braúnas, em Belo Horizonte.

Nº 2.381/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  providências  urgentes  para  solucionar  os  problemas  de

abastecimento de água no Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves.

Nº 2.382/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de providências para solucionar os problemas da rede elétrica e os

constantes apagões em bairros da região Centro-Sul de Belo Horizonte, em áreas

rurais  de  Betim  e  em  Sete  Lagoas.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.)

Nº 2.383/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências urgentes para solucionar o problema do esgoto

que corre a céu aberto na Av. Basílio da Gama, no Bairro Tupi, em Belo Horizonte. (-
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À Comissão de Saúde.)

Nº 2.384/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido para iniciar, em caráter de urgência, as

obras de reconstrução da R. Conselheiro Saraiva, no Bairro Alto Barroca, em Belo

Horizonte,  inclusive  operação emergencial  tapa-buraco em frente  ao nº  177,  bem

como para solucionar  o problema da falta de limpeza em lote vago no local.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.385/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  urgentes  diante  das  denúncias  do  não

cumprimento  da  Lei  nº  19.433,  de  2011,  que  obriga  as  agências  e  instituições

bancárias e financeiras a instalar cabines individuais nos caixas de atendimento ao

público, assim como divisórias, biombos ou estruturas similares nos locais onde haja

movimentação de dinheiro. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.386/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências urgentes tendo em

vista  o  déficit  de  fiscais  no  Procon  Estadual.  (-  À  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.)

Nº 2.387/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público Estadual pedido de providências urgentes diante do resultado dos

estudos do Departamento de Engenharia Química da UFMG que apontou que as

sacolas plásticas compostáveis  e biodegradáveis fornecidas pelos supermercados,

além de serem cobradas, apresentaram o mesmo percentual de polietileno utilizado

nas embalagens de plástico convencionais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.388/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Arsae-MG pedido de providências urgentes tendo em vista esgoto que corre a céu

aberto na Av. Basílio da Gama, no Bairro Tupi, em Belo Horizonte. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  2.389/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Presidência do Senado Federal manifestação de apoio ao Projeto de

Lei  nº  278/2009,  em tramitação nessa Casa Legislativa,  que altera  o  Estatuto  da

Criança e do Adolescente no que se refere aos conselhos tutelares.
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Nº  2.390/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Fórum Brasileiro de Economia Popular Solidária e ao Fórum Mineiro

de  Economia  Popular  manifestação  de  aplauso  pelo  Dia  Nacional  de  Economia

Solidária. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.391/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 31ª Reunião

Ordinária dessa Comissão, pedido de informações sobre o encaminhamento dado à

denúncia feita pelo Ministério  Público ao Juízo da Comarca de Sabará acerca do

latrocínio cometido em Ravena,  em julho de 2011, e pedido de providências para

ordenar a prisão preventiva de Anderson Cleiton El Ariedy, suspeito de ter cometido

esse crime, bem como o assassinato de Ludmila Fernanda Almeida Marques.

Nº  2.392/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de informações sobre as apurações

ou possíveis conclusões desse órgão acerca dos fatos narrados pelo Cb. PM Alfred

Eustáquio Ferreira na 65ª Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Nº  2.393/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à 3ª Auditoria de Justiça Militar as notas taquigráficas da 65ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  a  instauração  de

inquérito policial militar pelo Ministério Público Militar em 12/8/2011, em atendimento a

solicitação  do  Sr.  José  Luiz  Barbosa,  Presidente  da  Associação  Cidadania  e

Dignidade.

Nº  2.394/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil documentos e pedido de informações sobre o

andamento  e  as  eventuais  conclusões  dos  inquéritos  instaurados  para  apurar  os

assassinatos  de  Douglas  Warlen  Teixeira  Chaves  e  Adriano  Tiensolli  Amaral..  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente e colegas Deputados, ocupo a tribuna
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neste horário do chamado pinga-fogo, pela primeira vez em 2012, para fazer mais um

alerta  ao  governo,  embora  ele  não  goste  muito  que  a  Oposição  aponte  seus

problemas.  Mas,  Deputado  José Henrique,  é  minha obrigação,  como Deputado e

Líder do PT, fazê-lo.

Antes de  entrar  no  assunto,  agradeço aos Deputados  do PT e do  PCdoB pela

minha  recondução  à  liderança  do  partido  em  2012,  tendo  exercido  em  2011  a

liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura  e,  posteriormente,  da  Bancada  do  PT.

Agradeço  a  confiança  dos  colegas  e  espero  exercer  em  2012  o  mesmo sentido

oposicionista consistente e programático, mas firme, que merece o parlamento e a

nossa Oposição em Minas Gerais.

Sr. Presidente, como meu tempo é curto para a dimensão da análise que farei, serei

bastante  ágil,  pedindo aos  Deputados  a  compreensão  por  me alongar  antes  dos

apartes, se houver algum, para terminar o raciocínio.

Cumprimento o Deputado Sávio Souza Cruz, novo Líder do PMDB, assim como

cumprimento o Deputado Antônio Júlio, que foi parceiro na Oposição. Agora, serei

parceiro na liderança do Deputado Sávio Souza Cruz, que certamente seguirá o rumo

que o Deputado Antônio Júlio vinha tomando. Saúdo o Deputado Sávio Souza Cruz

pela liderança do PMDB.

Desde que iniciamos 2012, temos realizado uma denúncia em relação à Cidade

Administrativa.

Ontem, procurei mostrar desta tribuna, rapidamente, que a denúncia é consistente.

Caíram quatro estruturas de janelas muito pesadas, fazendo um grande estrago no

chão  da  Cidade  Administrativa.  Esse  episódio  amedrontou  os  servidores  que  lá

estavam. Quem quiser acessar minha página – rogeriocorreia.com.br – verá várias

fotos  que  mostram  os  problemas  na  Cidade  Administrativa.  Todavia,  não  são

novidades os problemas decorrentes das obras que o governo do Estado faz, desde o

preço delas, pois há, no nosso entendimento, um superfaturamento sempre exposto.

Há casos de obras que custariam a metade do preço, mas custaram o dobro do que

estava programado. Foi o que ocorreu com o Mineirão, o Independência, a Cidade

Administrativa, a Linha Verde, enfim, com todas as obras do governo. Em geral, elas

custam o dobro do valor orçado.
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Além  disso,  a  Cidade  Administrativa  apresenta  vários  problemas.  Não  irei  me

alongar  no  assunto  da  Cidade  Administrativa,  porque  conseguimos  aprovar  nas

Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Obras  Públicas,  presididas,

respectivamente, pelos Deputados André Quintão e Adalclever Lopes, uma audiência

pública sobre a Cidade Administrativa. Deputado Adalclever, nessa audiência ficarão

claros os  descaminhos da Cidade Administrativa,  os problemas que os servidores

enfrentam e o risco que se corre na Cidade Administrativa.

Deputado Carlin Moura, demais Deputados e Deputadas, vimos, no início do ano, a

Cristiano Machado completamente alagada. Lá também se viu obra malfeita. Alagou

tudo; até barco foi usado para se transitar de um lado para o outro. A população ficou

horrorizada  com  o  acontecido.  Antes  de  Vespasiano,  desbarrancou  um  pedaço

grande da MG-10, da Linha Verde.

Ontem,  o  Deputado  Antônio  Júlio  também  fez  uma  denúncia  na  Comissão  de

Transporte e Obras Públicas sobre o Independência, porque em 20% do estádio as

pessoas não poderão assistir o jogo. O Deputado João Leite, se estivesse lá, ficaria

muito triste, porque 20% dos telespectadores do Atlético, interessados nas suas belas

defesas, não iriam poder ver o jogo nem os gols do Marques, em razão da falta de

acesso  visual.  Portanto,  estou  falando  de  obras  malfeitas.  Citei  a  Cidade

Administrativa, a Cristiano Machado, a Linha Verde e o Estádio Independência, enfim,

obras com muitos problemas,  mas não vejo o governo cobrar  das empreiteiras  o

conserto delas. Até aí a imprensa tem mostrado tudo.

Hoje recebi uma denúncia, que considero séria, e a trouxe à tribuna para que o

governo tome providências. Esse é o sentido de expormos o problema. Peço aos

Deputados da Comissão de Saúde que prestem atenção nisso, porque o fato é grave.

Essas obras do governo estão, mais ou menos, iguais àquele ditado italiano: “por

fora, bela viola; por dentro, pão bolorento”. Então, você vê a obra aqui. Por exemplo,

esse aqui é o Hospital João XXIII. Tentei mostrar isso no painel, mas me disseram

que ele está proibido, censurado, não pode ser usado para se postarem as fotos. No

entanto, o pessoal poderá entrar na minha página – rogeriocorreia.com.br – e verá

isso lá. Essa foto mostra a beleza que está por fora o Hospital João XXIII. Não sei se

a TV Assembleia consegue focar isso. O prédio está muito bonito, fizeram uma obra
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com vidros, mas depois começam a aparecer os problemas internos. O sindicato me

apresentou esses problemas. Vejam bem, isso ocorre dentro do Hospital João XXIII.

Nas fotos que estão sendo exibidas é possível ver isso. Aqui está um pedaço do

teto do hospital. Não sei se será possível focá-lo, mas está tudo exposto. A obra foi

concluída, e a empreiteira já saiu de lá. Quero ver se o governo vai cobrar isso da

empreiteira. Quero saber quais problemas isso acarretará para o hospital. Isso aqui é

o teto do Hospital João XXIII que a empreiteira deixou dessa forma. Vocês viram que

a Cidade Administrativa também estava caindo. Aqui é outra parte do teto do hospital

que está bastante ameaçada.

Infelizmente,  as  fotos  seguintes  mostram  uma situação  pior.  Não  terminaram  o

banheiro, não há porta direito e o cimento está todo estragado.

Vou  mostrar  as  fotos  rapidamente,  porque  são  muitas.  Depois  os  Deputados

poderão vê-las melhor. Aqui começa a oferecer mais perigo: uma janela com fiação

exposta.  O  risco  é  maior.  Deputado  Gustavo  Valadares,  essa  foto  mostra  um

problema estrutural maior, pois fica à vista tudo o que está no teto, incluindo a fiação

do Hospital  João XIII.  Vejam como a empreiteira deixou:  “Por fora bela viola,  por

dentro pão bolorento”.

Ainda com relação ao teto, vejam a fiação. Essa fiação, segundo o sindicato, caso

algum fio venha a se romper, se alguém quiser fazer um boicote ou acontecer algum

problema, o problema vai parar os pontos nevrálgicos do Hospital: CTI e Emergência.

Isso  acontece no Hospital  João XXIII,  nosso principal  hospital.  E  lá  foi  feita  uma

reforma recente, da qual o governo fez propaganda.

Aqui se mostra um maquinário novinho. Lá atrás está tudo abandonado. Também

juntaram maquinário novo, como macas e outros. Tudo está amontoado. Mais um

banheiro que não foi terminado, está apenas com os azulejos. Outro aparelho novo

estragado, deteriorando-se.

Deputado Paulo Lamac, essas fotos mostram o Hospital João XXIII. Eu disse: “Por

fora bela viola, por dentro pão bolorento”. O sindicato tem feito inspeção em vários

outros  hospitais.  Trouxe  algumas  fotos.  Entrem  na  minha  página,

rogeriocorreia.com.br,  e  verão  que  o  drama  é  maior.  Há  problemas  na  Cidade

Administrativa, na MG-10, no Estádio Independência e na Cristiano Machado, cuja



434
____________________________________________________________________________

obra  foi  malfeita  e  se  alaga.  É  preciso  que  o  governo  exerça  controle  sobre  as

empreiteiras que fazem essas obras. No caso da saúde, pode-se tornar algo grave,

como também na Cidade Administrativa.

Portanto, Deputado João Leite, Presidente desta reunião, Deputadas e Deputados,

deixarei essas fotos para que possam olhá-las. Tenho a especificação de cada uma.

Há também o elevador, que não funciona, justamente aquele que vai até o heliporto, o

qual  foi  muito comemorado.  É muito dinheiro gasto nas obras,  portanto há de se

cobrar qualidade do serviço. Um hospital, Deputado Durval Ângelo, não pode ter uma

fachada bonita, mas um interior todo estragado.

Trago essa denúncia para que haja uma sequência de investigações das denúncias

que  estamos  recebendo.  Esse  é  o  papel  da  Oposição.  Deputado  Durval  Ângelo,

espero que o governo não reaja mal a essas denúncias e observações - diria até mais

observações do que denúncias.  São amostras  do  que estamos verificando e que

agora atinge um hospital como o João XXIII. Espero que ele não reaja com a mesma

atitude que toma com relação às questões denunciadas: esconder o problema.

Durante  todo  o  ano  passado,  eu  disse  que,  ao  apresentar-se  um  problema,  o

governo de Minas o esconde. Se o índice de homicídio aumenta, diminuem-se, no

boletim de ocorrências, os homicídios. Se a escola vai mal, estampa-se uma outra

realidade, mostrando os professores voltando felizes à sala de aula. Coloca-se a atriz

Falabella  para dizer  algo que não conhece sobre as escolas  públicas, pintando a

beleza de Minas. Se um Deputado faz uma denúncia, cassa-se o seu mandato. Aliás,

é o que querem fazer comigo. Inventam algo e apresentam na Comissão de Ética

para tentar cassar o Deputado. Essa é uma forma de o governo tentar resolver o

problema. Deputado Adalclever, não vou me calar porque o governo faz ameaças.

Não vou deixar de apresentar o estado do Hospital João XXIII simplesmente porque o

Aécio  Neves tem um projeto para  2014,  e  Minas Gerais  tem de funcionar  diante

desse projeto desejado por ele com outra realidade. O Governador Anastasia não

pode fazer de Minas um comitê eleitoral do Aécio para esconder a realidade e não

consertá-la. Eram essas as considerações.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Companheiro Deputado Rogério Correia,

quero  falar  de  dois  aspectos,  porque  o  tempo  está-se  exaurindo.  Quanto  à
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maquiagem de dados da segurança pública, fui procurado por entidades dos policiais

civis e militares e tomei providências, levando o caso ao Colegiado das Corregedorias

hoje. O Subsecretário Robson acolheu muito bem a matéria e já a pautou para a

primeira  terça-feira  do  mês.  Convidaremos  os  sindicatos  para  apresentarem

denúncias e faremos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. É o

mínimo que o Poder pode fazer para chegar à verdade, aliás também em relação aos

dados  da  letalidade  policial,  que  não  são  tão  alarmantes  em  Minas  Gerais.

Começamos este ano com as bruxas soltas. Os dados são sempre apresentados com

muito atraso, ou seja, somente no segundo semestre, sendo que os outros Estados já

os apresentaram este ano.

Em relação às ameças a V. Exa., já as denunciamos aqui. Quero comunicar a esta

Casa que,  na próxima quinta-feira,  às  9 horas,  a Comissão de Direitos  Humanos

ouvirá o Sr. Nílton Monteiro, que está no Presídio Inspetor José Martinho Drumond,

em Ribeirão das Neves. O preso se diz ameaçado de morte, e o traremos aqui para

falar sobre o assunto e sobre a proposta de premiação de denúncia que recebeu caso

dissesse que foi V. Exa. quem financiou sua pretensa falsificação de documentos. É

interessante porque consideramos isso um atentado à Bancada do PT e também à

própria  democracia.  Portanto,  na  quinta-feira,  todos  terão  oportunidade -  governo,

povo de Minas Gerais - de ouvir a verdade dos fatos do próprio Nílton Monteiro. Já fiz

sua convocação hoje para que se apresente à comissão. Acho que esse será um bom

momento para esclarecer o assunto no Poder Legislativo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Serei breve. Agradeço ao Deputado

Rogério Correia o sentimento democrático. Na verdade, gostaria de me contrapor ao

seu pronunciamento. Tenho inúmeros amigos, correligionários e médicos do Hospital

João XXIII que me transmitem informações completamente diferentes daquelas que

foram mostradas por V. Exa. Hoje, o hospital é referência no Brasil  em termos de

atendimento  de  urgência  e  emergência,  para  não  dizer  do  mundo,  Deputado

Domingos  Sávio.  Eu  não  conheço,  mas  se  V.  Exa.  conhecer  alguém  que  tenha

reclamado  do  atendimento  de  lá,  traga-o  aqui.  Esse  tipo  de  história  com  fotos

encaminhadas por sindicato, por isso ou aquilo... É claro que pode haver buraco na

parede que será consertado, maquinaria que ainda será instalada. Isso ocorre em
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qualquer lugar. É preciso ter responsabilidade no momento de criticar. Pelo menos V.

Exa. está criticando o governo do Estado em relação a obras que foram feitas. A

Cidade Administrativa está pronta e funcionando, a Cristiano Machado está duplicada

e  funcionando,  assim  como a  Antônio  Carlos.  E  tudo  com  o  dinheiro  do  Estado.

Discordo  da  questão  dos  guarda-corpos  instalados  no  Independência,  mas  isso

também  ocorreu  exclusivamente  com  R$120.000.000,00  dos  cofres  estaduais.

Podemos criticar obras que foram feitas pelo governo do Estado. Pode haver algo

malfeito, mas tenho certeza de que será corrigido. Até mesmo se formos alertados

por V. Exa. ou por qualquer um de nós, parlamentares. Esse é o nosso papel.

O que dizer das obras do governo federal, que nós, mineiros, tanto precisamos e

que não saem do papel? O pior é criticar obras que não foram feitas. Agradeço a V.

Exa. o sentimento democrático e ao Presidente a paciência.

O  Deputado  Rogério  Correia  –  A intenção  da  crítica  é  exatamente  apontar  os

problemas que existem para que sejam corrigidos. Não adianta contrapor isso com

obras do governo federal, pois não resolve. Pode resolver para discurso de V. Exa.,

mas, como Deputado Estadual, pediria a V. Exa. que me ajudasse a apurar, de fato,

as  denúncias.  Não  é  factível  passarmos  a  defender  tetos  caindo  numa  obra  na

Cidade Administrativa e não fazermos nada.  Por outro lado, vemos que o Estado

continua pagando as empreiteiras por obras malfeitas. Isso tem de ser corrigido. Não

basta  apenas  tapar  o  sol  com  a  peneira  -  e,  neste  caso,  tapar  os  buracos  das

empreiteiras. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  João  Leite)  -  Com  a  palavra,  o  Deputado  Cássio

Soares.

O  Deputado  Cássio  Soares*  –  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,  funcionários  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  telespectadores  da  TV

Assembleia, cidadãos mineiros, boa tarde. Sr.  Presidente, o motivo que me traz a

esta  tribuna  hoje  é  de  grande  importância  para  mim,  um  parlamentar  e  grande

defensor dos mineiros do Parlamento de Minas Gerais. Gostaria de compartilhar com

os nobres colegas Deputados, escolhidos nas eleições de 2010 pelos 20 milhões de

mineiros para representá-los neste Parlamento, a satisfação de, na última sexta-feira,
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ter tido a honra de receber do Governador Antonio Anastasia convite para assumir a

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social.  É uma missão muito  nobre  e  de altíssima

responsabilidade, mas, com o nosso espírito desafiador,  de luta, de trabalho e de

responsabilidade, não nos furtamos ao convite, ou seja, aceitamos de pronto. Por isso

gostaria  muito  de  compartilhar  com  os  colegas  desta  Casa  essa  minha  nova

responsabilidade junto ao Executivo e ao nosso Governador Anastasia, considerando

os inúmeros desafios que temos quanto à igualdade de direitos em Minas Gerais.

A Secretaria de Desenvolvimento Social é uma das mais importantes secretarias.

Sou sabedor dos desafios e das missões importantes que me aguardam, mas tenho

certeza  de  que,  com  o  apoio  de  todos  os  senhores,  os  76  colegas  Deputados,

conseguiremos fazer um excelente trabalho e daremos continuação ao que o também

colega Deputado Wander Borges desempenhou até então. Então, Sr. Presidente, é

com muito orgulho, com muita honra e com um certo pesar que peço licença aos

meus  nobres  colegas  Deputados  de  Minas  Gerais  para  me  ausentar  por  algum

momento  desta  Casa  Legislativa  para  assumir  essa nova  missão  no  governo do

Estado. Estaremos lá completamente abertos a receber os nobres colegas que trarão

as demandas das diversas regiões representadas no Parlamento mineiro. Nós, que

estamos pelo interior  do Estado,  conhecendo cada região,  cada instituição social,

participando juntamente com os  voluntários  de  entidades assistenciais,  estaremos

prontos  para  acolher  de  vocês  as  demandas  que  se  fizerem  necessárias  para

melhorar a vida dos nossos cidadãos mineiros. Concedo aparte ao nobre colega e

meu Líder de bloco, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Cássio Soares, é um enorme

prazer  aparteá-lo.  V.  Exa.  já  revelou  aqui  que  irá  ausentar-se  momentaneamente

desta Casa, mas nossa impressão é diferente. Acreditamos que V. Exa. se ausentará

por  um prazo maior,  pois,  com certeza,  o Governador  Antonio  Augusto Anastasia

acertou  em  cheio  ao  convidá-lo  para  assumir  a  pasta  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social. Aliás, tivemos a oportunidade de dizer isso ao Governador

anteontem, numa audiência que tivemos com ele. Aí fico a pensar como pode um

Deputado com apenas um ano de mandato já conquistar uma Secretaria de Estado.

Só pode ser por meio de um trabalho sério, competente, dedicado, desenvolvido aqui
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no Plenário, nas Comissões de Justiça e de Segurança Pública e como Subsecretário

de Defesa Social. Tudo isso enriqueceu seu currículo e serviu de plantação em um

terreno fértil, que V. Exa. agora colhe tão cedo, tão jovem, ao conquistar o cargo de

Secretário  de  Desenvolvimento  Social.  Profiro  minhas  palavras  de  aplauso  ao

governo Anastasia e a V. Exa., com a segurança e a confiança no seu trabalho. Ao

mesmo tempo, quero dizer que estaremos em sua posse, amanhã, às 14h30min. Aqui

estaremos permanentemente à disposição para contribuir com o trabalho de V. Exa. e

do governo Antonio Augusto Anastasia.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, colega

e  companheiro  que  muitos  ensinamentos  nos  traz  no  convívio  do  Parlamento.

Concedo aparte ao Deputado Fábio Cherem.

O  Deputado  Fábio  Cherem  (em  aparte)*  –  A  indicação  do  Governador,  que

percebeu em V. Exa. as qualidades que todos já conhecemos, muito nos alegra o

coração.  É importante levar ao Executivo de Minas a sua vibração, capacidade e

vontade de realizar pelo povo mineiro. Certamente tal fato é motivo de muito orgulho

para  todos  os  seus  conterrâneos  e  para  nós,  que  perdemos,  quero  dizer,

momentaneamente não teremos mais a convivência com V. Exa. aqui, no Parlamento.

Externo nossa alegria por saber que V. Exa. certamente representará muito bem toda

a nossa bancada na Secretaria a que foi indicado. Meus parabéns.

O  Deputado  Cássio  Soares*  –  Muito  obrigado,  Deputado  Fábio  Cherem,  caro

colega. O Campo das Vertentes e Lavras terão portas abertas na Secretaria para

acolher as demandas de V. Exa. também.

Concedo aparte ao Deputado Neider Moreira, meu Líder.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) – Muito obrigado, Deputado Cássio Soares.

Aqui falo em nome da Bancada do PSD. Queremos, na verdade, e já conversamos

longamente sobre isso, desejar todo o sucesso no seu trabalho, que sabemos ser

altamente competente, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria

altamente relevante no contexto socioeconômico do Estado e que busca levar melhor

qualidade  de  vida  às  pessoas  mais  necessitadas  e  atender  as  entidades  que

trabalham direta e indiretamente nessa questão. Temos satisfação em ver mais um

acerto do Governador Anastasia na composição de sua equipe. V.  Exa.,  que vem
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resgatar a presença de Passos e da região do Sudoeste do Estado aqui na Casa, é

sabidamente competente pelo seu trabalho realizado à frente da Subsecretaria de

Defesa Social. Agora V. Exa. está à frente desse novo desafio.

Portanto, quero cumprimentá-lo, em nome da Bancada do PSD, e lhe desejar muito

sucesso no seu trabalho frente à Secretaria. Tenha na Bancada do PSD todo apoio e

toda convivência próxima para fazê-lo absolutamente à vontade na pasta, procurando

acertar  o  mais  possível  dentro  das  conveniências  e  das  necessidades  que  se

apresentarem no Estado. Tenho certeza de que seremos aqui como um soldado a

favor de seu trabalho. Parabéns e sucesso.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, Deputado Neider Moreira, meu Líder

e companheiro. Certamente contarei com todo o apoio não só da nossa Bancada do

PSD como de todos os colegas dos demais partidos aqui representados.

Concedo aparte ao Deputado Bruno Siqueira, meu colega.

O Deputado Bruno Siqueira (em aparte) – Agradeço ao Deputado Cássio Soares.

Gostaria de parabenizar  o Governador  Anastasia por essa indicação. O Deputado

Cássio  Soares,  sem  dúvida  nenhuma,  é  um  Deputado  dinâmico,  competente  e

responsável, com quem tive, no ano passado, o prazer de conviver na Comissão de

Justiça. O Governador acertou com a indicação de V. Exa.

Não  tenho  dúvidas  de  que  V.  Exa.,  à  frente  da  nossa  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social,  irá  implementar  políticas  para  beneficiar  a  população de

Minas Gerais. Irá conduzir a pasta com muito sucesso, com muita competência, que é

exatamente a marca do trabalho de V. Exa. Assim, está de parabéns V. Exa., bem

como o Governador Antonio Anastasia por essa indicação. Pode contar com o nosso

apoio nesta Casa para que possamos continuar conquistando, a cada dia, a melhoria

da qualidade de vida para a população de Minas Gerais com políticas públicas em

defesa dos mais  necessitados,  dos carentes,  voltadas para o desenvolvimento do

nosso Estado. Meus parabéns.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, companheiro de comissão, Deputado

Bruno Siqueira. Contarei, sim, com o apoio de V. Exa. no desempenho dessas novas

funções na nossa vida pública.

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, Deputado Cássio

Soares, nosso Secretário. O governo Anastasia será enriquecido com a entrada de V.

Exa. em seu secretariado.

V. Exa., há longo tempo, vem prestando relevantes serviços à vida pública, quer

junto  à  Secretaria  de Defesa Social  e,  agora,  com uma missão muito  importante

nesse novo desafio, junto à nova secretaria, por sua experiência, principalmente por

sua vivência como parlamentar e como agente público.

Desejo-lhe um trabalho profícuo, por sua dedicação, à frente do social no Estado de

Minas Gerais. V. Exa., em pouco tempo, conseguiu fazer um lastro forte de amigos e

admiradores neste parlamento.  Que Deus o abençoe.  O Sul  de Minas também o

parabeniza por sua conduta e por seu extraordinário trabalho. Parabéns.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Será

um prazer recebê-lo lá, levando as demandas do nosso Sul de Minas, que V. Exa.

defende com muito afinco e muita robustez em sua vida pública.

Concedo aparte ao Deputado Tiago Ulisses, companheiro e Líder.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* – Obrigado, Deputado Cássio Soares. V.

Exa. tem agora um novo desafio pela frente, mas, com talento, que é próprio da sua

pessoa, da sua família, com a sua formação, superará esses desafios com grande

sabedoria e inteligência. V. Exa. é uma pessoa que tem um talento já demonstrado

quando Chefe de Gabinete do glorioso Secretário Maurício Campos, nosso professor,

então na Secretaria de Defesa Social.  Construiu um serviço que dignificou aquela

Secretaria.  Seu  trabalho  à  frente  daquela  pasta,  juntamente  com  o  Secretário

Maurício  Campos,  devolveu  a  ela  o  espaço  político  que  há  muito  não  era

representado nesta Casa. V. Exa. devolveu o orgulho de Passos, para aquela região

tão importante do Sudoeste. Aumenta, ainda mais, o orgulho dos novos Deputados,

da  geração  nova,  desta  Casa.  O  Governador  Anastasia  leva  um  dos  nossos

representantes, já dizia aqui o Deputado Carlin Moura, à frente de um novo desafio -

a  área  social  -,  que  a  cada  dia  tem  tomado  espaço  cada  vez  maior  na  sua

administração.

Em nosso nome, dos seis representantes do Partido Verde nesta Casa, desejamos-

lhe  grande  sucesso,  que  é  a  marca  do  seu  trabalho.  Felicidades.  Que  Deus  o
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acompanhe.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, meu caro Deputado Tiago Ulisses,

um grande conselheiro para este iniciante aqui, na vida parlamentar, que muito nos

ajudou neste primeiro ano de mandato.

Concedo aparte ao meu companheiro de partido, Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte)- Obrigado, Deputado Cássio Soares. É

com muita satisfação, com muita alegria que vemos o seu entusiasmo de estar agora

à frente de uma secretaria tão importante, a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Sabemos  da  tarefa  árdua  que  será,  mas  por  sua  competência  isso  não  será

problema.

Não venho falar disso aqui por termos disputado juntos a eleição no mesmo partido,

então o PRTB, e por hoje estarmos juntos no PSD. Na nossa caminhada estamos

sempre juntos. Sempre ouvi os seus conselhos, dos quais sentirei falta no dia a dia.

Tenho certeza de que, quando estiver na Cidade Administrativa, a porta estará aberta

para conversarmos, trocarmos ideias e trabalharmos em prol de Minas Gerais. Por

sua competência, temos a certeza de que realizará um grande trabalho. Esperamos,

também com muita alegria, o nosso suplente Glaycon Franco, que assumirá a vaga.

Ele  disputou  a  eleição  conosco,  mostrando  que  conseguimos  chegar  com  três

Deputados  novos  nesta  Casa.  Então,  parabéns.  Vamos  em  frente.  Pode  contar

sempre com o companheiro e amigo Fabiano Tolentino.

O Deputado Cássio Soares* – Obrigado, caro Deputado Fabiano Tolentino, pelas

palavras proferidas, pela amizade e companheirismo de sempre.

Concedo aparte ao Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)*  – Meu querido companheiro e amigo

Deputado Cássio Soares, fico imaginando a grande alegria, sentida, primeiro, por V.

Exa.,  estendendo-se ao seio da sua família,  na região de Passos e Sudoeste do

Estado e chegando a esta Casa, dada a grande manifestação de apoio e carinho dos

diversos parlamentares que o parabenizam pela indicação acertada do nosso querido

Governador.

Conhecemo-nos  há  pouco  tempo  neste  primeiro  ano  de  legislatura,  mas

percebemos,  naturalmente,  o  grande  comprometimento  que  V.  Exa.  tem  com  as
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coisas  públicas,  comprometimento  que  se  estenderá  à  Secretaria  de

Desenvolvimento Social. Desejo que Deus o abençoe. Nós, que lidamos diretamente

com diversas associações e instituições sociais, certamente contamos com o apoio

desta  Casa,  já  corroborado  e  presenciado  por  diversos  Deputados.  Dessa  forma

estendem-se  essa  confiança  e  essa  credibilidade  que  certamente  as  diversas

instituições terão na pessoa de V. Exa. Parabéns. Que Deus ilumine a sua gestão à

frente da Secretaria.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, companheiro e colega.

Com a palavra, para apartear, o colega Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* – Ilustre Deputado Cássio Soares, quero

também felicitar V. Exa. Creio que foi uma escolha mais do que acertada. V. Exa.

representa  a  força  da  juventude  nesta  Casa.  É  V.  Exa.  um  dos  Deputados  mais

jovens da Casa, do Plenário, mas acumula uma experiência de vida, profissional e de

gestão, eu diria, brilhante. Tive oportunidade de acompanhar o trabalho de V. Exa.

junto ao ilustre Secretário Maurício Campos Júnior, na Secretária de Defesa Social, e

sou  testemunha  de  que  V.  Exa.  colaborou  e  muito  contribuiu  para  o  avanço  da

segurança pública em Minas Gerais.  Agora V. Exa. assume uma das pastas mais

expressivas  e  das  mais  importantes  no  nosso  Estado:  a  Secretaria  de

Desenvolvimento Social. Trata-se da pasta que lida com as desigualdades sociais,

com os mais necessitados, com os mais pobres, com as políticas públicas de inclusão

social,  como o  Bolsa  Família,  com o  combate ao uso indevido  de  drogas.  Tenho

certeza de que V. Exa. saberá desempenhar essa função com grande capacidade,

com grande competência. Desejo-lhe felicidades. Conte sempre com este Deputado e

com este Parlamento, para que V. Exa. possa desempenhar seu trabalho à frente da

Sedese.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. Certamente

conseguiremos superar os desafios.

Concedo aparte ao Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Cássio Soares, é uma alegria

poder, neste momento, cumprimentá-lo mais uma vez, não só pelo brilhantismo do

mandato  de  V.  Exa.,  que  o  vem  cumprindo  com  tanta  galhardia,  com  tanto
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comprometimento,  principalmente  com  aqueles  que votaram  em  V.  Exa.,  com os

cidadãos da sua região, mas com todo o Estado de Minas Gerais.  Como disse o

Deputado Carlin Moura, V. Exa. muito bem se conduziu quando na Subsecretaria de

Defesa  Social,  e  agora  o  Governador  o  convoca  para  mais  um  grande  desafio,

confiando e acreditando, como nós confiamos e acreditamos, na sua competência, no

seu destemor, na maneira séria como V. Exa. encara tais desafios.

Parabenizo-o, cumprimento o Governador, e peço a Deus que continue a abençoá-

lo e a iluminar o seu caminho. Que V. Exa. tenha muito sucesso. Parabéns.

O  Deputado  Cássio  Soares*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Doutor  Viana,  nosso

sempre Presidente e amigo.

Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  – Obrigado,  Deputado Cássio Soares.

Gostaria também de cumprimentá-lo e de parabenizá-lo pelo trabalho na Assembleia

Legislativa. Ano passado tivemos conhecimento dos seus trabalhos, e V. Exa. foi uma

grata surpresa para todos nós. Quero desejar a V. Exa. também sucesso na nova

função como Secretário de uma das pastas mais importantes, especialmente para o

povo mais  pobre  de  Minas Gerais,  e colocar-me à disposição de V.  Exa.  Mesmo

estando em partido de oposição, é óbvio que desejo ao conjunto do governo, mais

especialmente a V. Exa., pelo nosso convívio, um belo trabalho. Que a Secretaria

possa  desenvolver  à  sua  perspectiva,  um  trabalho  para  os  mais  pobres  e  mais

necessitados. Necessitando de qualquer relação com o PT e com os Ministros que

compõem o governo da Presidenta Dilma, estamos evidentemente sempre abertos às

parcerias,  que sei  que V.  Exa.  irá  querer  realizar.  Tanto  o  Estado quanto  o País

precisam disso.

Parabéns e boa sorte.

O Deputado Cássio Soares* – Agradeço, Deputado Rogério Correia. Certamente

iremos precisar  desse apoio  do  governo  federal,  e  buscaremos  esforços  e  apoio

quanto a recursos financeiros para Minas Gerais.

Deputado Bosco, meu grande amigo.

O Deputado Bosco (em aparte)* – Meu caro amigo, Deputado Cássio Soares, quero

aqui também manifestar a minha plena alegria em compartilhar este momento tão
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importante.  Importante  num  primeiro  momento  para  V.  Exa.  como pessoa,  como

parlamentar,  como representante de  Passos,  do  Sul  de Minas;  importante  para  o

Poder  Legislativo  mineiro,  por  ter  agente  político  à  altura  de  servir  ao  Poder

Executivo, cedendo V. Exa. para compor este governo, do qual temos o orgulho e a

satisfação  de  participar  efetivamente  e  juntamente,  na  Assembleia  Legislativa;

importante para sua família; enfim, importante para Minas Gerais.

Deputado Cássio Soares, penso que nada na nossa vida acontece por acaso, tudo

tem sua razão de ser,  e  tenho certeza absoluta de  que V.  Exa.  fez por  merecer.

Demonstrou competência,  comprometimento e,  acima de tudo,  lealdade, para que

pudesse ser escolhido para ocupar, a partir de amanhã, uma pasta tão importante,

que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria essa que, como já foi dito

aqui pelos vários colegas que me antecederam, é muito, mas muito especial, e trata

dos desejos, anseios e sobretudo da esperança daquelas pessoas que mais precisam

do governo, que mais precisam do Estado. Por tudo que V. Exa. tem demonstrado,

não só no dia a dia, durante esse primeiro ano de mandato na Assembleia, mas já em

outras oportunidades, até mesmo no governo do nosso querido Aécio Neves, tenho

certeza absoluta de que V. Exa. conduzirá com muito brilhantismo e sabedoria essa

tão importante Secretaria.

Então ficam aqui os nossos desejos de sucesso pleno e a plena certeza de que V.

Exa. contará com o apoio de todos os parceiros e companheiros da Assembleia do

Estado de Minas Gerais e com a torcida positiva de todos os mineiros e mineiras.

Sucesso! Que Deus o abençoe sempre e que V. Exa. possa brilhar também à frente

da Secretaria de Desenvolvimento Social.

O  Deputado  Cássio  Soares*  -  Muito  obrigado,  nobre  colega,  Deputado  Bosco.

Certamente Araxá também contará com a nossa atenção.

Com a palavra, meu amigo, Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) – Caro Deputado Cássio Soares, tomei

conhecimento pelo rádio, com imensa alegria, da indicação de seu nome para uma

secretaria  tão  importante.  Não  me  surpreendeu  essa  atitude  do  Governador

Anastasia,  porque  ele  é  extremamente  cuidadoso  e  tem  habilidade  enorme  em

escolher seus ótimos auxiliares, como uma pessoa do quilate de V. Exa. No pouco
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tempo  em  que  esteve  aqui,  nesse  ano  de  mandato,  mostrou  sua  liderança,  sua

vocação  para  a  política,  sua inarredável  atenção  para  com o  povo da  região  de

Passos. Portanto, confiamos nesse jovem político, com futuro promissor, que mira o

bem da coletividade como a sua bandeira no exercício do mandato.

Tenho certeza de que V. Exa., à frente da Secretaria, desempenhará com denodo,

abnegação, responsabilidade e honestidade mais esse múnus público.

Deste  modesto  Deputado  fica  a  certeza  de que V.  Exa.  enriquecerá  o  governo

Anastasia. Se os Deputados não sabem, Deputado João Leite, creio que dei a minha

pequena contribuição numa história envolvendo a minha candidatura e a do Deputado

Cássio Soares, agora Secretário. A campanha dele a Deputado foi feita no meu sítio

por  minha  família.  Alguns  pensavam  que  éramos  concorrentes,  mas,  em

correspondência  à  enorme  lealdade  de  um  advogado  nosso  amigo,  que  neste

momento deve estar felicíssimo, Dr. Rodrigo Pacheco, minha família fazia os meus

cartazes de rua e os do Cássio – aliás, era um para mim e outro para ele. Veio um

caminhão,  e  enviamos  para  Passos  todo  aquele  material,  que  fez  um  sucesso

enorme.  Então  posso  dizer,  com  humildade  e  um  pouco  de  orgulho,  que,  na

campanha vitoriosa de V. Exa., que agora foi coroado como Secretário, houve uma

modesta participação deste Deputado, que, por várias vezes – aliás, desculpem-me o

termo – esfregou a cara de V. Exa. pondo a sua foto numa placa de madeira. Com

alegria, vejo agora sua ascensão.

Portanto, fica aqui o meu abraço e o da minha família. Torço por que tudo funcione

bem. Tenho certeza de que é o que ocorrerá nessa nova empreitada que V. Exa.

assume.

O  Deputado  Cássio  Soares*  –  Muito  obrigado  pelas  palavras,  Deputado  Délio

Malheiros. Isso só demonstra o caráter de V. Exa., a lealdade e a solidariedade que

sempre imperaram como atributos que lhe são peculiares.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Carlos Miranda, meu amigo.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte) – Deputado Cássio Soares, dizem que

os parentes mais próximos são os vizinhos. Neste ano de convivência como vizinhos,

podemos  assegurar  a  sua  capacidade,  inteligência  e  sabedoria.  Assim  como,

verificamos a sabedoria do Governador Anastasia, que vem buscando no mercado
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jovens  promissores  para  ajudar  o  Estado  de  Minas  a  desenvolver-se.  Desejo-lhe

sucesso à frente dessa tão importante Secretaria, onde trabalhamos no dia a dia, pois

somos agentes sociais.  Sou do movimento sindical e creio que V. Exa. contribuirá

ainda mais para a inserção no mercado das pessoas que foram, durante anos e anos,

excluídas da sociedade. Sucesso e parabéns! Certamente Deus iluminará ainda mais

os seus passos! Conte com este seu amigo, colega e Deputado em todas as suas

ações à frente da Pasta. Que Deus o abençoe!

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado pela palavras, Deputado Luiz Carlos

Miranda.

Concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  –  Deputado  Cássio  Soares,  quero

parabenizá-lo e desejar-lhe sucesso nessa nova empreitada. Estamos à disposição

para  ajudá-lo  no  que  for  possível.  Sou  da  região  -  Norte  de  Minas,  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri - que mais necessita da Secretaria de Desenvolvimento

Social. Espero que também possamos formar parcerias junto ao governo federal e

desenvolver um trabalho em conjunto. Que nessa Secretaria tão importante V. Exa.

consiga realizar trabalho que surta efeito principalmente para os que mais necessitam

e as regiões mais pobres de Minas Gerais! Conte com o nosso apoio.

O  Deputado  Cássio  Soares*  –  Muito  obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.

Certamente a região do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri

receberão muito a nossa atenção.

Concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Cássio

Soares, novo Secretário de Desenvolvimento Social, quero parabenizá-lo e falar da

riqueza e da sensibilidade do Governador Anastasia, pois escolheu muito bem a sua

equipe.  V.  Exa.  exerceu o cargo de Subsecretário  de Defesa Social  e  o fez com

extrema competência.  Para  satisfação  da maioria  dos  mineiros,  elegeu-se  para  o

primeiro mandato como Deputado, tendo, em 2011, dado colaboração extremamente

expressiva  ao  Parlamento  mineiro,  participando  das  comissões,  do  Plenário,  das

audiências públicas, visitando as Secretarias na Cidade Administrativa e levando a

reivindicação das cidades que V. Exa. muito bem representa.
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Nós, seus colegas, só temos de desejar-lhe, com as bênçãos de Deus, sucesso.

Sei que V. Exa. é um homem de fé, um cristão. Sua família deve estar muito feliz.

Tenho a certeza de que o trabalho iniciado pelo Secretário Wander Borges continuará

de forma competente,  porque V.  Exa.  tem afinidade com a gestão pública.  Como

Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado, manifesto o meu apoio à indicação

do Governador Anastasia. Com certeza o trabalho de V. Exa. trará muitos bons frutos.

Parabéns e seja muito feliz!

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado,  nobre colega e amigo Deputado

Rômulo Viegas, pelas palavras e pelo apoio.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)*  - Deputado Cássio Soares, inicialmente

gostaria de parabenizar o Governador Antonio Anastasia pelo acerto. Tenho a certeza

de que, com a sua dedicação e competência, Minas ganhará. Os únicos que perderão

somos nós, seus colegas, porque perderemos o convívio com V. Exa. na Comissão

de Justiça e neste Plenário. Mas V. Exa. estará presente no dia-a-dia da Secretaria, e

nós também estaremos lá, para ajudá-lo no que for preciso. Acredito que V. Exa. dará

sequência  ao  trabalho  do  competente  Wander  Borges.  Agora  os  dois  farão  uma

dupla:  um  na  Secretaria  de  Reforma  Agrária  e  outro  na  Secretaria  de

Desenvolvimento Social. Conte com meu apoio. Competência e dedicação V. Exa. as

tem demais. Parabéns, Deputado Cássio Soares!

O Deputado Cássio Soares* – Obrigado, Deputado Luiz Henrique, pela amizade e

pela lealdade de sempre.

Concedo aparte ao Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  (em  aparte)  –  Muito  obrigado,  Deputado  Cássio

Soares. É uma alegria muito grande estar aqui para dizer-lhe que o governo, mais

uma vez, acerta, principalmente no que diz respeito ao bom relacionamento com a

Assembleia. Esta Casa também contribui oferecendo nomes que possam compor o

governo,  ajudando o  governo a  fazer  uma administração  de sucesso,  como vem

acontecendo  em  Minas  Gerais.  V.  Exa.  é  um  Deputado  jovem,  está  no  primeiro

mandato,  mas,  pelo  trabalho  que  realizou  nesta  Casa,  mostrou  a  que  veio  e

contribuirá muito para enriquecer o secretariado do Estado. O trabalho que o governo
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vem  realizando  em  Minas  irá  engrandecê-lo  muito  politicamente.  V.  Exa.  poderá

realizar um grande trabalho frente à Secretaria de Desenvolvimento Social, uma das

mais importantes do governo. Todos nós, independentemente da classe, precisamos

de políticas públicas. O rico precisa, a classe média também precisa, mas o pobre

precisa ainda mais. Essa Secretaria é um caminho para buscarmos ajuda para as

pessoas que dependem mais da mão amiga do poder público.

O que queremos hoje, Deputado Cássio Soares, é desejar-lhe boa sorte e sucesso.

Tenho certeza de que sua contribuição irá engrandecer muito não apenas esta Casa

como também V. Exa. Parabéns. Manifesto meu reconhecimento ao governo por ter

levado V. Exa. para essa Secretaria. Acredito que também ganharemos muito porque

V. Exa. é uma pessoa muito ligada à Assembleia e realizará um grande trabalho na

Secretaria.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, nobre colega Deputado Duilio, pelo

apoio e amizade sempre demonstrada. Contaremos também com a parceria de V.

Exa.

Concedo aparte ao nobre colega Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)  – Também serei breve, Deputado. Neste

momento,  gostaria  de  enfatizar  um  lado  muito  importante,  alheio  aos  demais

parlamentares que fizeram uso da palavra. Digo alheio porque pertencemos hoje à

mesma sigla, ao recém-criado PSD. É uma honra para nós, do PSD, termos recebido

o  convite  para  participar  efetivamente  do  governo Anastasia.  Estávamos  sempre,

nesta Casa,  na defesa,  mas agora,  mais  que atuar  em defesa dos interesses do

governo aqui, temos um Secretário de Estado nomeado lá.

Ressalvo  o valor  de  todos  os demais,  mas o  Governador  não poderia  ter  feito

melhor  escolha  entre  o  colegiado  e  aqueles  que compõem  o nosso  partido  pelo

motivo de V. Exa. já ter comprovado experiência e ter participado do governo anterior

de uma forma que deixou saudades. Agora, mataremos essa saudade com a volta de

V. Exa. participando ativamente do governo.

Deputado  Cássio  Soares,  há  muito  o  Sul  de  Minas  carece  de  maior

representatividade no governo do Estado,  pois  não participa ativamente das suas

decisões. Com a chegada de V. Exa., começamos a alimentar uma nova expectativa
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pela união de sua jovialidade e de sua competência. Temos a crença e a certeza de

que o Sul de Minas continuará ajudando a escrever a história de Minas Gerais.

Muito sucesso é o que desejo ao ilustre parlamentar e companheiro de bancada. V.

Exa.  tem  competência  de  sobra,  e  temos  a  maior  tranquilidade  de  que  também

representará  bem  a  nossa  sigla  no  governo.  Mas,  acima  de  todos  esses

componentes, é pelo nosso Sul de Minas que esperamos que V. Exa. vá lá e continue

mostrando o nosso valor por meio do seu trabalho e do que já plantou. Parabéns e

tenha o nosso aval e a certeza da grande realização que será feita agora na pasta

com a sua participação. Parabéns.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, colega, companheiro de partido e

amigo  Deputado  Duarte  Bechir.  Tenho  certeza  de  que  essa  nossa  parceria

engrandecerá, sim, e melhorará a condição de vida dos nossos mineiros.

Concedo-lhe aparte, caro Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte)* – Boa tarde. Deputado Cássio, é

um prazer falar hoje com V. Exa., porque aqui chegamos juntos, na mesma coligação:

PRTB-PTC, uma chapa construída com muito sucesso. Viemos juntamente com o

Deputado Fabiano e ocupamos esta Assembleia. Lembro-me bem de que, logo que

iniciamos, conversamos sobre a composição das comissões. Discutimos bastante e

trilhamos  um  caminho  conjunto  naquele  momento,  juntamente  com  o  Deputado

Bosco, que ajudou a liderar e a realizar esse trabalho. Desde então tenho observado

a sua atuação e a sua forma de agir  com muita firmeza e conhecimento, sempre

buscando fundamentos em suas decisões. Tenho acompanhado a sua postura em

alguns momentos difíceis durante o ano passado e acredito que o Governador foi

extremamente feliz na escolha do seu nome para ocupar essa Secretaria.

Desejo-lhe muito sucesso. Sei que ela vinha na mão de um colega também muito

competente.  Não é  fácil  substituir,  quando há uma pessoa do peso do Deputado

Wander Borges, mas tenho certeza de que, com a sua juventude e com a força e a

coragem de que V. Exa. dispõe para o seu trabalho político, a Secretaria certamente

terá mais um ganho.

Parabéns por essa indicação. Parabéns a V. Exa. e ao seu Partido. Parabéns ao

Governador, que soube escolher bem. Ele escolheu seu nome com muita felicidade.
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Muito sucesso nessa sua nova caminhada.

O Deputado Cássio Soares* – Muito obrigado, Deputado Anselmo José Domingos.

Certamente nossa parceria será duradoura e muito profícua também.

Sr.  Presidente,  encerrando  minha  participação  nesta  tribuna,  não  tenho  outras

palavras a dizer senão muito obrigado pela amizade, lealdade e companheirismo dos

nobres colegas Deputados. Vou emprestado para o Executivo, mas sem deixar para

trás o sentimento de representatividade e a luta pelo Sudoeste mineiro. Fomos eleitos

por Passos e pelo Sudoeste de Minas e jamais esqueceremos ou deixaremos para

trás os interesses da nossa região. Muito obrigado, Presidente. Obrigado também aos

funcionários da Casa, que sempre nos deram suporte.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco* – Prezado Presidente, que conduz interinamente os trabalhos

da reunião desta tarde, Deputado Rômulo Viegas; pela sua pessoa, cumprimento os

demais Deputados e Deputadas e, de maneira especial, os funcionários do Poder

Legislativo mineiro, que muito nos honram com seu trabalho. Quero também fazer

uma  saudação  particular  aos  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia,  cuja  programação,  a  partir  deste  ano,  de  forma  inovadora,  será

transmitida  em  canal  aberto  para  toda  a  região  metropolitana.  Isso  demonstra  a

competência  e  o  comprometimento  do  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis

Pinheiro, em levar o resultado e a notícia do Parlamento mineiro aos mineiros. Por

isso, faço esta saudação especial e, ao mesmo tempo, cumprimento o Presidente e a

Mesa  por  mais  essa  importante  iniciativa  de  fazer  com  que  o  trabalho  de  cada

Deputado desta Casa chegue a todos os lares de todos os mineiros.

Sr.  Presidente, nesta oportunidade quero também manifestar a nossa alegria de

estarmos aqui  participando desta tribuna pela primeira vez neste segundo ano de

mandato, e de ter a oportunidade de estrear nesta tribuna no ano passado trazendo

um compromisso, uma responsabilidade muito grande, não somente de representar o

meu povo da querida cidade de Araxá, mas o de todo o Alto Paranaíba e do Triângulo

Mineiro. Esse orgulho e essa honra se tornam redobrados a partir do momento que

reinicio os nossos trabalhos nesta tribuna neste segundo momento, neste segundo



451
____________________________________________________________________________

ano parlamentar. Sr. Presidente, quero dizer ainda da nossa satisfação de ter ouvido

há pouco as palavras, a participação de cada Parlamentar desta Casa com relação à

escolha e indicação do nome do amigo e companheiro, Deputado Cássio Soares,

para  ocupar  uma cadeira  tão  importante  do  Poder  Executivo:  a  de  Secretário  de

Desenvolvimento  Social.  Recebemos essa notícia  na  última sexta-feira,  quando o

nosso querido Governador Professor Anastasia anunciou isso, em primeiro momento

e em primeira hora, na abertura da Feira da Cultura Japonesa no Expominas. Como

já conhecemos e convivemos com o Deputado Cássio Soares há praticamente um

ano, com certeza essa notícia nos comoveu e nos trouxe forte emoção. É uma alegria

saber  que realmente  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais,  entre

vários Deputados que hoje compõem o governo do Estado, terá mais um amigo, mais

um  companheiro  servindo  o  governo,  pois  tem  feito  um  governo  diferenciado,

principalmente para aquelas pessoas necessitadas. Agora, frente a essa importante

Secretaria,  o  Deputado  Cássio  Soares  terá  a  grande  oportunidade  de  fazer  um

trabalho que vem ao encontro do que discutimos nesta Casa desde o princípio deste

mandato por determinação do nosso Presidente Deputado Dinis Pinheiro, ou seja,

ajudar  aquelas  pessoas  que mais  precisam do apoio  das  políticas  públicas,  quer

municipais, estaduais ou federais. Sabemos que muito foi feito no Estado de Minas

Gerais no que se refere à inclusão social.

Muitos serão ainda os desafios a serem enfrentados não só pelo governo e por

essa Secretaria de Estado, mas por todos nós, Deputados e Deputadas Estaduais

que realmente conhecem a realidade do nosso povo mineiro e sabem que existem

ainda muitas famílias que dependem das nossas ações e empreendimentos enquanto

agentes políticos, para darmos dignidade e, sobretudo, fazer com que esses mineiros

tenham esperança de dias melhores.

Sr.  Presidente,  quero  também  manifestar  a  nossa  alegria  e  satisfação  de,  na

semana passada, ter representado esta Casa na inauguração da Escola Magistra,

escola de formação e desenvolvimento profissional dos educadores de Minas Gerais.

Caixeta, essa é mais uma grande ação do governo do Estado, mais uma grande ação

da  nossa  Secretária  de  Estado  de  Educação,  Ana  Lúcia  Gazzola,  em  prol  da

educação de Minas Gerais. Desta vez promovendo e oferecendo à classe educadora,
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essa classe tão importante de Minas Gerais, a oportunidade de ter um espaço, uma

escola  avançada,  que  oferecerá  mecanismos  e  estrutura  diferenciada  para  os

profissionais  da  educação de Minas Gerais  aprimorarem, cada dia mais,  os  seus

conhecimentos e habilidades, fazendo com que Minas continue avançando a passos

largos na busca de uma educação de qualidade, como já está acontecendo.

A Escola Magistra vem com esse objetivo de oferecer a essa classe tão importante

essa grande oportunidade.  Tivemos a grande honra de participar  desse momento

ímpar.  Temos  certeza  absoluta  de  que  será  uma  escola  de  formação  e

desenvolvimento dos profissionais da educação de um valor imensurável. Sabemos

que o Brasil  precisa muito avançar na qualidade de ensino, sobretudo oferecendo

oportunidade àqueles jovens mais carentes que não podem buscar uma instituição

privada, uma escola particular, e que esperam, por meio do sistema público, buscar o

conhecimento, ferramenta primordial para esse mundo globalizado que tem exigido

de nós, cada dia mais, o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é a bagagem

primordial, das mais importantes de agora para a frente, para quem deseja buscar

uma oportunidade, sobretudo no mercado de trabalho.

Portanto  ficam os nossos  cumprimentos  ao  nosso governo do Estado,  ao  Prof.

Anastasia,  que,  com  sua  sensibilidade,  e  por  ser  professor  por  convicção  e  por

devoção,  tem  valorizado,  cada  dia  mais,  a  educação  em  Minas  Gerais.  Não  é

diferente a ação da nossa Secretária Ana Lúcia Gazzola,  que, com seu olhar por

todos os cantos de Minas Gerais, tem se preocupado e se dedicado, com sua equipe,

ao aprimoramento da educação no Estado.

Finalizando,  quero  dizer  da nossa alegria  de  participar  de  um evento  na  nossa

querida  Cidade  Administrativa  hoje.  Ela  congrega  mais  de  26  mil  servidores

competentes do Estado de Minas Gerais. Em um conjunto fantástico construído pelo

nosso querido ex-Governador  e atual  Senador  Aécio Neves,  esses servidores,  de

forma integrada, prestam excelentes serviços para Minas Gerais.

Hoje  estivemos  lá  com  vários  Deputados  desta  Casa  e  com  o  Governador  do

Estado. Lá participamos do projeto Bandas de Minas, e a Secretaria de Cultura, por

meio da Secretária Eliane Parreiras, em parceria com a Codemig, pôde contemplar,

meu líder Mourão, diversos Municípios de Minas Gerais, mais de 100 bandas com
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instrumentos  musicais.  Foi  um  momento  muito  importante,  um  momento  em  que

vemos  que  este  governo está  preocupado também com a questão cultural  deste

Estado e, é claro, passa a valorizar as tradicionais bandas de Minas Gerais.

Sr. Presidente, tínhamos mais alguns assuntos a serem tratados na tarde de hoje,

porém, em virtude do término do nosso tempo, trataremos dos demais assuntos na

próxima semana. Agradecemos a paciência do Presidente interino, Deputado Rômulo

Viegas, e também dos colegas parlamentares. Na próxima semana, se Deus quiser,

apresentaremos as demais matérias, que estão prontas para serem apresentadas ao

povo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a V. Exa. o encerramento, de

plano,  da  reunião,  por  não  haver,  nitidamente,  quórum  para  a  continuidade  dos

nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.



454
____________________________________________________________________________

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez,

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

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

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

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

quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº2.550/2011, no 2º turno

(Deputado  Almir  Paraca).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.550/2011

(relator: Deputado Almir Paraca); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar  nº  13/2011com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, e com as Emendas nº 2 e 3. O Projeto de Lei Complementar nº 19/2011, no

1º turno,  foi  convertido em diligência, a pedido da relatora,  Deputada Liza Prado,

aprovado  pela  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

em que solicita seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências no

sentido de garantir que o Ministério assuma a gestão do Hospital do Câncer - Setor

de Oncologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ou a

celebração de um convênio com a ONG Grupo Luta pela Vida, de forma a garantir o

funcionamento  do  mencionado  hospital,  uma  vez  que  a  referida  ONG  não  tem

conseguido arcar com os custos de manutenção do hospital, sobretudo no tocante ao

pagamento e contratação de pessoal  e realização de novos investimentos;  e dos

Deputados Pompílio Canavez, Liza Prado e Rogério Correia em que solicitam seja



455
____________________________________________________________________________

encaminhado  à  Cemig,  pedido  de  providências  em  prol  da  constituição  de  uma

comissão, com representantes dos Deputados, do Sindieletro e da Cemig, destinada

à definição, com a máxima urgência, de parâmetros para a prestação de assistência

financeira, psicológica e outras que se mostrem oportunas à família do Sr. Gleison

Wilson de Souza, vitimado por um choque elétrico causado por fio de alta tensão,

rompido  durante  uma  tempestade  ocorrida  no  Município  de  Belo  Horizonte.  É

prejudicado requerimento apresentado pelo Deputado Duarte Bechir, nos termos do

inciso  I  do  art.  284  do  Regimento  Interno.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Carlos Mosconi - Liza Prado.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

14/12/2011

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Fabiano Tolentino. 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  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 Requerimentos nºs 2.064 e 2.100/2011, 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

2.455,  2.464,  2.491,  2.563  e  2.566/2011.  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, 7 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – André Quintão – Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz,

por indicação da Liderança do PMDB), 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 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 discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.688/2011, em turno único,

do  qual  designou  como  relator  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Suspende-se  a

reunião. Reabertos os trabalhos às 18h24min, registra-se a presença dos Deputados

Célio Moreira, Duarte Bechir e João Leite (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR).  A  Presidência  prorroga  a  reunião  até  as

20h30min. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 19h42min, registra-se

a presença dos Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Gustavo Corrêa. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.229/2011 na forma do vencido  no  1º  turno  (relator:  Deputado Gustavo Corrêa).

Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 20h44min, registra-se a presença

dos  Deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Corrêa  e  Neider  Moreira  (substituindo  o

Deputado Duarte Bechir, por indicação da Liderança do PSD). O Projeto de Lei nº

2.709/2011,  no  2º  turno,  é  retirado de  pauta  por  determinação do Presidente  da

Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  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, 15 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Antônio Júlio – Luzia Ferreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h44min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Adalclever Lopes,

membro da supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Ivair

Nogueira e Carlos Henrique. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado

Adalclever Lopes, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa

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

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

debater  a  Campanha  de  Respeito  ao  Pedestre.  A  Presidência  convida  a  tomar

assento  à  mesa o  Sr.  Humberto  Rollo  Paulino  e  a  Sra.  Mônica  Magda  Mendes,

respectivamente, Gerente de Coordenação de Administração e Recursos Humanos e

Gerente de Apoio Operacional da BHTRANS, representando os Srs. Márcio Araújo de

Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  e  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-

Presidente  daquela  empresa;  as  Sras.  Inês  Borges Junqueira,  Delegada-Geral  de

Polícia Civil e Coordenadora de Infrações e Controle do Condutor do Detran-MG; e

Cláudia  Cristina  de  Oliveira  Lima  Azevedo,  Delegada  de  Polícia;  e  o  Maj.  PM

Alessandro Crosara Petronzio, Subcomandante do Batalhão de Trânsito da PMMG. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Henrique, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-

se ampla discussão, conforme consta 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, 7 de fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Celinho do Sinttrocel.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/2/2012

Às 16h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,  dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

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  2.199  e

2.218/2011.  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  Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Direitos

Humanos  no  Município  de  Itabirito  para  debater  responsabilidades  e  medidas  de

prevenção de enchentes no Município. Logo após, são recebidos pela Presidência

requerimentos dos Deputados Tiago Ulisses em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Congonhas para debater os impactos ambientais

decorrentes  da  expansão  das  atividades  industriais  e  minerárias  da  Companhia

Ciderúrgica Nacional - CSN -, especialmente nas Minas de Casa de Pedra e Namisa;

Célio Moreira (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  a

questão  das  enchentes  no  Estado  e  a  prevenção  de  desastres  causados  pelas

chuvas;  seja  realizado  debate  público  conjunto  com  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater a questão das enchentes no Estado e a

prevenção de desastres causados pelas chuvas; Liza Prado (2) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a segurança e fiscalização das

estruturas,  vazão  e  capacidade  de  armazenamento  nas  barragens  existentes  no
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Estado e cujos efeitos possam ocasionar acidentes como o ocorrido em Confins em

1º/2/2012; seja realizada visita ao Município de Confins para verificar as condições

em  que ocorreu  e  os  fatores  que  contribuíram para  o  alagamento  em 1º/2/2012.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/2/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a

Deputada Liza Prado. 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 obter esclarecimentos sobre a morte

do 3º-Sgt. PM Rafael Augusto dos Reis Resende, lotado no Grupamento de Ações

Táticas Especiais  da Polícia Militar  – Gate. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Rodrigo  Alisson  Fernandes,  Assessor  e

representante do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Estado de Defesa Social;

Cel. PM Marco Antônio Bicalho, Auditor da PMMG e Corregedor da PMMG à época

dos fatos, representando o Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da

PMMG; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado; Edson Serafim Camargos,

Delegado  da  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil;  Marco  Antonio  de  Paula  Assis,

Diretor  de  Convênios,  representando  o  Sr.  Edson  José  Pereira,  Presidente  do

Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Hugo  e  Silva,

Delegado de Polícia Civil; Subten. Raimundo Nonato Meneses Araújo, Presidente da

Associação dos  Praças Policiais  e  Bombeiros  Militares  de Minas  Gerais  – Aspra-

PM/BM; Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de Cidadania e

Direitos Humanos da Aspra-PM/BM; Cb. PM Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do

Centro Social dos Cabos e Soldados PM-BM; Cabo Júlio César Gomes, Vereador da
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Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  Vice-Presidente  da  Associação  dos

Funcionários  do Corpo de Bombeiros  de Minas Gerais,  representando o  Sgt.  BM

Alexandre  Rodrigues;  Ten  Cel.  PM  Márcio  Ronaldo  de  Assis,  Presidente  da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; Denilson Martins,

Presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais;

Wagner  Pinto  de  Souza,  Delegado  de  Polícia  Civil;  Edson  Moreira,  Chefe  do

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil; Daniel Barcelos

Ferreira, Delegado de Polícia Civil,  representando o Sr. Jairo Lelis Filho, Chefe da

Polícia Civil,  que são convidados a tomar assento à mesa.  Os Deputados Durval

Ângelo e Sargento Rodrigues tecem as considerações iniciais, cada um por sua vez,

como autores do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, a Presidência

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.  Registra-se a presença do

Deputado  Paulo  Lamac.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (2)  em que solicita  seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil  pedido de

informações sobre as apurações do crime, ocorrido há doze anos, que vitimou o Cabo

Cota,  lotado  no  Gate;  seja  encaminhada  à  Sra.  Carmem  Lúcia  Antunes  Rocha,

Ministra do Supremo Tribunal Federal, manifestação de aplauso pelo voto proferido

em defesa do integral do poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça,

independentemente da atuação e do posicionamento das corregedorias dos Tribunais

de Justiça Estaduais; Durval Ângelo e Sargento Rodrigues, em que solicitam sejam

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil pedidos de providência para o afastamento

imediato dos policiais civis envolvidos no homicídio do 3º-Sgt. PM Rafael Augusto dos

Reis Resende, ocorrido no Município de Esmeraldas, e para que o policial de nome

Alan,  também  conhecido  como  "Índio",  seja  colocado  em  disponibilidade  na

Corregedoria da Polícia Civil até o final das investigações; Paulo Lamac (2) em que

solicita  seja  realizada  reunião  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias,

encaminhadas a esta Comissão pelo Sr.  Nilton  Monteiro,  de que estaria  sofrendo
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assédio por parte de autoridades policiais no intuito de envolver políticos da oposição

ao governo de Minas nas acusações que lhe são imputadas e em que solicita que o

Sr. Nilton Monteiro seja convocado para prestar os referidos esclarecimentos; seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  cópia  de  todos  os

processos  existentes  contra  o  Sr.  Márcio  Simões  Nabak,  Delegado  de  Polícia;

Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  à  Polícia  Civil  que  encaminhe  a  esta

Comissão os documentos que menciona, referentes ao inquérito do homicídio do 3º-

Sgt. PM Rafael Augusto Reis de Resende; em que solicita seja realizada visita desta

Comissão à  Rua Vereador  Antônio  Costa  Diniz,  nº  171,  Centro,  no  Município  de

Esmeraldas, local do homicídio do 3º-Sgt. PM Rafael Augusto Reis Resende, para

obter  esclarecimentos  sobre  as  circunstâncias  dos  fatos;  Paulo  Guedes  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Taiobeiras, com o

objetivo de discutir a situação de insegurança vivida pela população local, devido a

uma série  de  homicídios  que  ocorreram  nos  últimos  três  anos  e  que  não  foram

solucionados. 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 fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 31/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  4.509/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM, com sede no

Município de Cordisburgo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 31/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Educativa Cordisburgo FM, com sede no Município de Cordisburgo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão discriminados 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.

Ressalte-se que, no seu estatuto constitutivo, o art. 29 veda a remuneração de seus

Diretores,  Conselheiros  e associados; e o art.  31 preceitua que,  em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 31/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa ,  Presidente – Luiz Henrique, relator – Bruno Siqueira – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.467/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Irmandade de Nossa Senhora do Rosário,

com sede no Município de Perdões.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.467/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Perdões.

A instituição tem como principal objetivo a promoção cultural e educacional voltada

à preservação e à divulgação dos festejos do congado, resgatando, assim, a cultura

afrodescendente.

O congado é uma manifestação cultural de influência africana, que mescla um tipo

de  dança  dramática  na  coroação do  rei  do  Congo,  em que a  música  é  o  ponto

fundamental.  São  utilizados  instrumentos  musicais  como cuíca,  caixa,  pandeiro  e

reco-reco.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  em  prol  da

preservação da cultura brasileira, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.467/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Barro Preto –

Mãos de Barro, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

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 1.888/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Artesãos do Barro Preto – Mãos de Barro, com sede no Município de Conceição

da Aparecida.

A instituição  tem  como  principal  objetivo  estimular  a  organização  na  área  de

artesanato,  apoiando as  iniciativas  dos  artesãos  para  a  geração de renda ou de

cunho social.

Para tanto, integra os esforços dos artesãos em benefício da melhoria do processo

produtivo e comercial; incentiva a cooperação e a solidariedade entre os associados;

viabiliza  o  aperfeiçoamento  de  mão  de  obra,  oferecendo  cursos  e  práticas

profissionalizantes;  capta  e  administra  recursos  para  a  divulgação  e  a

comercialização dos produtos dos associados; promove feiras, exposições e eventos

a fim de divulgar e comercializar os produtos artesanais.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  em  prol  do

artesanato regional,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar  o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.888/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Carlos Mosconi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.155/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em tela  visa declarar  de

utilidade pública a Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede no Município

de Itabirito.

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,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.155/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede no Município de Itabirito.

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 art.  35 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, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá em favor de entidade congênere, dotada de personalidade

jurídica,  sediada  no  Município  de  Itabirito,  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência  Social  e  preferencialmente  vinculada à  Sociedade de São Vicente  de

Paulo, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.155/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.231/2011

Comissão de Cultura

Relatório

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

por  objetivo declarar  de utilidade pública a Associação Sociocultural Gileade, com

sede no Município de Juiz de Fora.

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 2.231/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sociocultural Gileade, com sede no Município de Juiz de Fora.

A instituição tem como principal objetivo a divulgação de conhecimentos culturais,

por  meio  da  música  e  das  artes  plásticas  e  cênicas,  estendendo  suas  ações  a

programas  sociais,  culturais,  educacionais,  desportivos,  de  meio  ambiente  e  de

economia solidária.

Para tanto, a entidade conta com departamentos de música, de atividades culturais,

de áudiovisual, de ação social e de comunicação, além de biblioteca e editora.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação Sociocultural

Gileade em prol da cultura dos habitantes de Juiz de Fora e região, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.231/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.397/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Sabará.

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 2.397/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Sabará, entidade sem

fins econômicos, que tem como principal objetivo a difusão da arte musical.

Para a consecução de seu propósito, a instituição mantém, em caráter permanente,

a Banda de Música Nossa Senhora de Fátima e uma escola para o ensino gratuito de

música; atua nas áreas social, de saúde, de saneamento, de educação e do desporto;

estimula os jovens da comunidade a frequentarem aulas de música; presta serviços

assistenciais  a  pessoas  carentes;  forma  músicos;  promove  ensaios  para  os

instrumentistas;  realiza  atividades  de  entretenimento  para  a  comunidade  local;

organiza apresentações musicais; e participa de eventos cívicos, religiosos, culturais,

populares e recreativos.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Sociedade Musical Nossa

Senhora  de  Fátima  em  prol  da  cultura  dos  habitantes  de  Sabará  e  região,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.397/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.426/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação Show da Vida,  com sede no Município de  Montes

Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.426/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Show da Vida, 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.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  veda,  no  §  3º  do  art.  22,  a

remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal; e determina, no § 2º do

art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade sem fins econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.426/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa ,  Presidente – Luiz Henrique, relator – Bruno Siqueira – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.517/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pacientes  Renais  Crônicos  de

Ituiutaba, com sede no Município de Ituiutaba.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.517/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pacientes Renais  Crônicos de Ituiutaba, com sede no Município de Ituiutaba,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo amparar os

enfermos mais carentes nas áreas de assistência social e saúde.

Com esse propósito, a instituição distribui medicamentos, cestas básicas, roupas e

cobertores, além de providenciar moradia e transporte adequado; realiza trabalhos

assistenciais,  educacionais  e  de  lazer;  oferece  atendimento  psicológico;  cria

condições de resgate da cidadania por meio da reinserção dos mais necessitados no

mercado de trabalho; prioriza o atendimento a crianças e idosos; fiscaliza a qualidade

dos serviços prestados nos hospitais públicos e particulares; defende os interesses

de  seus  filiados  perante  o  centro  regional  de  saúde,  a  associação  médica,  os

hospitais  e  a  previdência  social;  fornece  cadeira  de  rodas  aos  pacientes  mais

debilitados  e  orienta  o  associado  no  processo de  tratamento  dialítico,  bem  como

durante e depois de transplantes.

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  humanitário  realizado pela  Associação dos

Pacientes Renais Crônicos de Ituiutaba, consideramos meritória a proposta de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.517/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.622/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 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  2.622/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Grêmio

Recreativo  Escola  de  Samba  Chame-Chame,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte, entidade sem fins econômicos que tem como propósito a promoção de

reuniões de caráter social, cultural e cívico.

A instituição realiza horas dançantes e atividades folclóricas e educacionais; cultiva

o espírito de união, fraternidade e solidariedade dos associados; promove oficinas de

arte; desenvolve projetos para menores carentes, deficientes físicos e pessoas da

terceira idade; promove atividades voltadas à geração de trabalho e renda.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pelo Grêmio Recreativo

Escola de Samba Chame-Chame, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.622/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.667/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Movimento Renascer, com sede

no Município de Betim.

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 2.667/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Movimento Renascer,  com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a promoção da assistência social.

Com esse propósito, a instituição atende crianças e adolescentes em situação de

risco; resgata e reinsere na sociedade as pessoas excluídas, despertando-as para o

exercício  da  cidadania;  promove  atividades  de  esporte,  lazer,  agricultura  e  artes;

ampara aqueles que se encontrem em situação de hipossuficiência; e trabalha pela

recuperação de dependentes químicos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Movimento

Renascer,  consideramos meritória  a  iniciativa  de lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.667/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.675/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Coral São José de Itamonte, com

sede no Município de Itamonte.

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 2.675/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Coral São José de Itamonte, com sede no Município de Itamonte, pessoa jurídica de
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direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da cultura e a

prática da arte musical.

Com esse propósito, a instituição oferece cursos de música e canto; mantém um

coral;  promove  festivais  e  concursos  de  corais;  e  realiza  audições  de  músicas

eruditas, populares e folclóricas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Coral São José

de Itamonte em prol da cultura, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.675/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Sou Cristão Sou Cidadão, com sede no Município de

Uberaba.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 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 2.690/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sou Cristão Sou Cidadão, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  10,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas; e, no

art.  46,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, devidamente constituída.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.690/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Sou Cristão Sou Cidadão

- Uberaba, com sede no Município de Uberaba.”.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.682/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Juatuba Transparente – ONG Juatuba Transparente –,

com sede no Município de Juatuba.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 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 2.682/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Juatuba  Transparente  –  ONG Juatuba  Transparente  –,  com  sede  no

Município de Juatuba.

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, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer vantagens ou

benefícios;  e,  no  art.  27,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o

patrimônio remanescente reverterá  em favor  de entidade congênere  registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social,  ou a entidade pública, preferencialmente

com sede no Município de Juatuba.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.682/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.705/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2011 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 2.705/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de Sete Lagoas.

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.  25,  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 registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.705/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.707/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da Saudade – Acus –, com sede

no Município de Novo Cruzeiro.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2011 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 2.707/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Unidos da Saudade – Acus –, com sede no Município de

Novo Cruzeiro.

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 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.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.707/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Bruno Siqueira  –  André

Quintão
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.724/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunidade Cristã de Nazareno – ACCN –, com sede

no Município de Nazareno.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/12/2011  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 2.724/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunidade Cristã de Nazareno – ACCN –, com sede no Município de

Nazareno.

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,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.724/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.735/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada – Amba –, com sede

no Município de Seritinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  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 2.735/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Alvorada – Amba –, com sede no Município de

Seritinga.

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. 10, parágrafo

único,  que as  atividades de seus  diretores,  conselheiros  e  associados não serão

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, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip

–, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida e seja
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.735/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.737/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Veterano Esporte Clube, com sede no Município de

Coluna.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  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 2.737/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Veterano Esporte Clube, com sede no Município de Coluna.

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. 63, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade  pública
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estadual; e, no art. 74, § 1º, que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores,

benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.737/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.740/2011

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 dos Moradores Beneficente Comunitária Vida Melhor

do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  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 2.740/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Moradores  Beneficente  Comunitária  Vida  Melhor  do  Bairro  Pedra

Branca, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no item XXIV, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e, no parágrafo

único do item XXVIII, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica

comprovada, sede e atividades desenvolvidas preponderantemente no Município de

São Joaquim de Bicas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.740/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.741/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Atlética Juventude, com sede no Município de Pedras

de Maria da Cruz.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  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 2.741/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Juventude, com sede no Município de Pedras de Maria da Cruz.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 9º, que seus

diretores, conselheiros e mantenedores não serão remunerados, sendo-lhes vedado

o  recebimento  de  lucros,  dividendos,  vantagens,  benefícios,  bonificações  ou

gratificações;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída,  que

desenvolva atividades no Município de Pedras de Maria da Cruz.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.741/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.742/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Zona Sul de Mateus Leme, com sede

no Município de Mateus Leme.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2011 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 2.742/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Zona Sul de Mateus Leme, com sede no Município de

Mateus Leme.

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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 estabelece 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 2.742/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.035/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.752/2007, “institui a Política Estadual de

Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da

Mata e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  no 8/4/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo 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.

Por decisão da Presidência desta Casa, em razão da semelhança de objeto, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado a esta proposição o

Projeto de Lei  nº  1.465/2011, de autoria  do Deputado Bruno Siqueira,  que “cria o
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Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá

outras providências”.

Fundamentação

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise por esta Comissão na

legislatura  passada,  com  parecer  concluindo  pela  inconstitucionalidade,  pela

ilegalidade  e  pela  antijuridicidade.  Entretanto,  por  entender  que  a  proposição

acrescenta  ao  ordenamento  estadual  medidas  que  contribuirão  para  o

desenvolvimento de Minas Gerais, optamos por analisar a matéria sob outro enfoque.

A proposição tem por objetivo incrementar as atividades do Aeroporto Regional da

Zona da Mata e consolidar o Estado como polo de desenvolvimento e de negócios

relacionados com o comércio exterior (art. 1º). Sendo certo que a política em questão

propiciará benefícios aos Municípios no entorno do referido aeroporto e, também, às

suas populações, que poderão contar com maior oferta de emprego, o projeto em

análise mostra-se compatível com a Constituição da República, que no art. 170, VII e

VIII, estatui que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e

na  livre  iniciativa,  tem  por  fim  assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os

ditames da justiça  social,  observados,  entre  outros,  os  princípios  da  redução das

desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego.

Todavia,  não  obstante  seu  mérito,  o  projeto  traz  em  seu  bojo  disposições

inconstitucionais. Tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa

parlamentar dispondo sobre a criação de política, como forma de superar o obstáculo

constitucional  de  instituição  de  programa  por  iniciativa  legislativa.  Para  tanto,  é

utilizado  um  expediente  bastante  simples:  evita-se  o  termo  “programa”,  para  não

macular o projeto com o vício de inconstitucionalidade.

Entretanto, esta Comissão já fixou o entendimento de que projeto de lei, ainda que

de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não

admitindo-se,  todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre

programas decorrentes desta política. 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
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Parlamento  a  possibilidade  de  fixar  balizas  que  orientam,  de  forma  genérica,  as

políticas governamentais importa reconhecer que o Poder Executivo as formula e as

implementa como bem entende, 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.

Assim, se a medida tem natureza administrativa, ela 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, como diversas vezes esta Comissão já demonstrou no exame de

proposições  de mesma natureza.  É que nosso sistema de governo se baseia  no

princípio  da  separação  dos  Poderes,  tendo  cada  Poder  funções  e  prerrogativas

definidas  pela  Constituição  Federal.  O  Poder  Legislativo  pode  e  deve  atuar  na

discussão das políticas  públicas  a  serem implantadas  no Estado.  No entanto,  há

determinadas  políticas  públicas  que  são  implementadas  sem  o  aval  do  Poder

Legislativo,  aquelas  consideradas  meramente  administrativas,  de  competência

exclusiva  do  Poder  Executivo.  Nesse  passo,  a  elaboração  e  a  execução  de

programas  são  iniciativas  que  dispensam  autorização  legislativa  e  configuram

atribuição típica  do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência  constitucional  para

realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de

temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, para obrigar o

Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência

constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,
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ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano 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.

Em  resumo,  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, cabendo ao Poder Legislativo

fixar  regras  gerais  e  abstratas  que  nortearão  as  atividades  do  Executivo.  Desse

modo, a fim de retirar da proposição as medidas que incidem nos vícios sobre os

quais discorremos, apresentamos, ao final, o Substitutivo nº 1.

Finalmente, cabe-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

2003, manifestar nossa opinião sobre o Projeto de Lei nº 1.465/2011, de autoria do

Deputado Bruno Siqueira. Trata-se de proposta semelhante à principal,  razão pela

qual os argumentos anteriormente explicitados também a ela se aplicam.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 1.035/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a adoção de medidas para o desenvolvimento do comércio exterior do

Aeroporto Regional da Zona da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado adotará medidas para o desenvolvimento do comércio exterior do

Aeroporto Regional da Zona da Mata, com os seguintes objetivos:

I – apoiar a criação de centros de prestação de serviços para a movimentação, a

distribuição e a armazenagem de mercadorias;

II  –  facilitar  a  realização do  transporte multimodal,  intermodal  e  transbordo e  a

utilização, consolidação e desconsolidação de cargas;

III – incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente
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de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado;

IV  –  incrementar  operações  de  importação  e  exportação  de  mercadorias  e  a

prestação de serviços, com a utilização do Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V – incentivar o desenvolvimento ordenado do Município de Juiz de Fora e dos

demais Municípios localizados no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata,

apoiando a instalação de empresas dedicadas às atividades do comércio, de cargas e

serviços e atividades complementares;

VI – atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de

turismo para a região do entorno do Aeroporto;

VII – promover a criação de centros de convenção e incentivar os setores hoteleiro

e de alimentação;

VIII – promover a criação e a ampliação de terminais de carga.

Art. 2º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1°, o Estado realizará

estudos sobre a viabilidade da adoção das seguintes ações:

I  –  concessão de benefícios,  incentivos e facilidades fiscais  estaduais,  entre as

quais:

a) diferimento e suspensão da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –;

b) regime de substituição tributária;

c) transferência de créditos acumulados do ICMS;

d)  regimes  especiais  facilitados  do  cumprimento  de  obrigações  tributárias

acessórias;

e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais;

II – criação de posto fazendário nas imediações do Aeroporto Regional da Zona da

Mata;

III  –  financiamento  com  recursos  de  fundos  estaduais  existentes  ou  a  serem

criados;

IV – implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos aduaneiros,

depósitos  alfandegados  certificados,  admissão  temporária,  entreposto  industrial,

estação  aduaneira  do  interior  e  depósito  especial  alfandegado,  na  região  do
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Aeroporto Regional  da Zona da Mata,  destinados a dar  suporte às  operações de

comércio, em comum acordo com a União;

V – criação de área de neutralidade fiscal com o objetivo de desonerar de tributação

estadual as operações e prestações internas e de importação;

VI – celebração de convênio de mútua colaboração com órgãos ou entidades da

administração federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único – As medidas previstas no inciso I do “caput” deste artigo poderão

ser estendidas a outras localidades, além dos Municípios do entorno do Aeroporto

Regional  da  Zona  da  Mata,  desde  que  identificada,  pelo  Poder  Executivo,  a

necessidade de ampliação e capacitação do parque aeronáutico do Estado.

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

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Luiz  Henrique -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.357/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe que “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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Estado

a firmar convênio com os Municípios para fins de troca de informações sobre fatos

geradores de tributos visando à eficiência das ações dos entes federativos. No § 1º

do referido artigo, dispõe que o Estado fornecerá aos Municípios, de forma contínua e

por  meio  eletrônico,  todas  as  informações  sobre  operações  que  possam  ser
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geradoras de Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQN –, notadamente

as relacionadas a cartões de crédito e débito ou relacionadas a administradoras de

cartões.

Por fim, estabelece no § 2º que os Municípios informarão ao Estado dados que

possam contribuir  para a efetiva fiscalização e arrecadação de tributos estaduais,

notadamente concernentes a ICMS.

Passamos à análise da matéria.

Dispõe o art. 37, XXII, da Constituição da República de 1988 que as administrações

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuarão de

forma  integrada,  inclusive  com  compartilhamento  de  cadastros  e  de  informações

fiscais, na forma de lei ou convênio.

A Lei Federal nº 5.172, de 25/10/66, que institui o Código Tributário Nacional – CTN

–, por sua vez, estabelece, em seu art. 199, que a Fazenda Pública da União e as

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  prestar-se-ão  mutuamente

assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na

forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

No que tange à celebração de convênios, dispõe o art. 90, XVI, da Carta mineira

que  compete  privativamente  ao  Governador  do  Estado  celebrar  convênio  com

entidade  de  direito  público  e  privado.  Dessa  forma,  o  Poder  Legislativo  não  tem

competência para editar norma autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez

que a celebração de convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo,

sendo,  portanto,  da  competência  deste  último.  O  convênio  é  um  tipo  de  ajuste

caracterizado pela convergência de objetivos e interesses. Não é demais ressaltar

que, no Estado Democrático de Direito, os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo

e Judiciário) são independentes e harmônicos entre si. Ao Executivo competem as

atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, a legiferante e a fiscalizadora; ao

Judiciário, a de julgar conflitos de interesse mediante a interpretação definitiva da lei.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  no  165,  publicada  no “Diário  da  Justiça”  de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para

firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição
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Estadual,  o  qual  determinava  que  competia  à  Assembleia  Legislativa  “autorizar

celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou

privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado

sem essa autorização, desde que encaminhado à Assembleia Legislativa nos dez

dias subsequentes à sua celebração”.

O fundamento utilizado pelo Pretório Excelso foi, justamente, o de que o comando

afrontava o clássico princípio da separação de Poderes, pois o assunto enquadra-se

nas atividades normais do Executivo. Se todo ajuste firmado pelo Estado, seja por

meio  de  contrato,  seja  mediante  convênio,  dependesse  de  autorização  prévia  do

Parlamento,  o  interesse  público  estaria  seriamente  comprometido,  em  razão  da

lentidão e da morosidade do procedimento de elaboração legislativa. Dessa forma, a

jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  não  admite  manifestação  prévia  e

favorável  do  Parlamento  como  forma  de  legitimar  convênios  celebrados  pelo

Executivo.

Assim, entendemos que o projeto, da forma como proposto, não pode prosperar

nesta Casa. Dessa forma, apresentamos substitutivo ao final com o objetivo de sanar

o vício apontado, incorporando o conteúdo dos §§ 1º e 2º do art. 1º da proposição,

que não tratam de autorização para celebrar convênio.

O §  1º  tem fundamento  no  §  5º  do  art.  50  da  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que

estabelece que “as administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito em

conta-corrente e estabelecimentos similares deverão informar à Secretaria de Estado

de Fazenda todas as operações e prestações realizadas por estabelecimentos de

contribuintes  cujos  pagamentos  sejam  realizados  por  meio  de  seus  sistemas  de

crédito,  débito  ou  similar,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento, relativamente aos períodos determinados pela legislação”.

Tendo em vista que, nos termos do item 15.01 da lista de serviços anexa à Lei

Complementar Federal nº 116, de 31/7/2003, que dispõe sobre o ISSQN, constitui

fato gerador do referido imposto a administração de cartão de crédito ou débito e

congêneres, o Estado possui informações de extrema importância para a fiscalização

municipal. Ressaltamos, no entanto, que deverá ser observado o disposto no art. 198

do  CTN,  que  trata  do  intercâmbio  de  informações  sigilosas  no  âmbito  da
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administração pública,  e na Lei  Complementar Federal nº  105,  de 10/1/2001,  que

dispõe  sobre  o  sigilo  das  operações  de  instituições  financeiras  e  dá  outras

providências.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.357/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o compartilhamento de informações fiscais pelas Fazendas Públicas

do Estado e dos Municípios de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  Estado  e  os  Municípios  poderão  permutar  informações,  de  forma

contínua e por meio eletrônico, sobre operações relacionadas a cartões de crédito e

de débito em conta-corrente fornecidas pelas respectivas administradoras, além de

outros dados que possam contribuir para a fiscalização e a arrecadação de tributos,

observado o disposto na legislação federal sobre sigilo fiscal.

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

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/2/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento do Sr. Vanderley

Alves dos Reis (Wando), ocorrido em 8/2/2012, em Nova Lima. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 9/2/2012, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Cássio  Soares  em  que  notifica  seu  afastamento  do  exercício  do

mandato  a  partir  de  9/2/2012  para  assumir  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Sargento Rodrigues em que notifica sua indicação como Líder  da

Bancada do PDT e a indicação do Deputado Gustavo Perrella como Vice-Líder da

referida Bancada. (- Ciente. Publique-se.)
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Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento de Nisia Alves Vieira,

ocorrido em 8/2/2012, em Esmeraldas. (- Ciente. Oficie-se.)



493
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/2/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.846  a

2.855/2012 - Requerimentos nºs 2.395 a 2.410/2012 - Requerimentos da Comissão

de Segurança Pública e do Deputado Paulo Lamac - Comunicações: Comunicações

dos Deputados Sávio Souza Cruz, Cássio Soares e Sargento Rodrigues - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Rômulo Viegas, Duarte Bechir,

Sebastião  Costa  e  João  Leite  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de

Inscrições - Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  Dilzon Melo -  Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo  Valadares  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luzia  Ferreira -  Neider  Moreira  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 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 2.846/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Galdina  Protetora  dos  Animais  e  da

Natureza, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Galdina Protetora dos

Animais e da Natureza, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza, entidade sem fins lucrativos

que  tem  por  finalidade  proteger  qualquer  animal  contra  crueldade,  maus  tratos,

doenças, fome e abandono, buscando sempre o seu bem-estar, inclusive em conjunto

com outros órgãos.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.
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Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres pares à  aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 2.847/2012

Assegura a certificação de controle de qualidade dos exames de mamografia nos

hospitais das redes particular e pública de saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os hospitais e as clínicas de radiodiagnóstico das redes

privada e pública do Estado de Minas Gerais que realizam o exame de mamografia a

fornecer selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia em todos os

exames efetuados.

Art.  2º  -  O  médico  responsável  pelo  laudo  do  exame  de  mamografia  deverá

obrigatoriamente  ser  especialista  em  radiodiagnóstico  ou  possuir  títulação  de

especialista em mamografia expedida por sociedade médica legalmente reconhecida.

Art. 3º - O exame de mamografia só poderá ser realizado por técnico em radiologia

nas instituições hospitalares referidas no “caput” do art. 1º desta lei.

Art.  4º  -  A infração às disposições desta lei,  cuja fiscalização ficará  a cargo da

Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, acarretará as

seguintes  penalidades  aos  hospitais  e  às  clínicas  de  radiodiagnóstico  das  redes

privada e pública:

I - advertência;

II - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

após  a  primeira  advertência,  valor  que  será  cobrado  em  dobro  em  caso  de

reincidência;

III - interdição do estabelecimento;
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IV  -  descredenciamento  da  instituição  de  saúde  junto  à  Superintendência  de

Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade assegurar a qualidade dos exames

de mamografia  realizados pelos hospitais  e pelas clínicas de radiodiagnóstico das

rede  privada  e  pública  de  saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  possibilitando  a

detecção  precoce  do  câncer  da  mama.  Este  projeto  se  baseia  no  incontestável

consenso médico de que a mamografia, atualmente, é o método mais eficaz para o

diagnóstico precoce do câncer da mama. Um exame com alto padrão de qualidade

pode visualizar, em 85% a 90% dos casos, um tumor dois anos antes de ocorrer

acometimento ganglionar, em mulheres com mais de 50 anos de idade.

O câncer da mama representa o segundo tipo mais frequente na população geral e

o mais comum entre as mulheres, constituindo a primeira causa de morte entre as

mulheres no Brasil.  Os altos índices de mortalidade se devem à detecção tardia,

levando a tratamentos agressivos, que geralmente não são bem-sucedidos.

Nos casos em que a detecção é feita precocemente, o índice de cura é alto, e a

qualidade de vida é garantida. Desde 2003 as neoplasias malignas são a segunda

causa de morte na população, representando quase 17% (140 mil)  dos óbitos de

causa conhecida notificados em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade

do Ministério da Saúde.

Apenas as doenças circulatórias matam mais que o câncer, em torno de 27,9% do

total de mortes no mundo. O aumento global na sobrevida de mulheres com câncer

da mama ocorre principalmente para os casos em que a doença se encontra em

estágios  clínicos  iniciais.  Nos  Estados  Unidos,  considerando  a  sobrevida  de

1.300.000  mulheres  com  a  doença,  em  10  anos  de  seguimento  (1985  a  1996),

apenas 5% a 12% das pacientes em estágio inicial (0, I ou II) morreram; porém, para

os casos mais avançados (III ou IV) cerca de 90% foram a óbito (Bland “et al”, 1998).

O câncer da mama apresenta um prognóstico relativamente bom, se diagnosticado e
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tratado  oportunamente.  De  acordo  com  dados  do  Ministério  da  Saúde,  60% dos

casos no Brasil são detectados em estágios avançados, o que tem por consequência

o aumento de recidivas, o aparecimento de metástases e a redução da sobrevida.

Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%, aumentando

nos países desenvolvidos para 73%. Nos países em desenvolvimento fica em torno

de 57%. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, realizadas entre 1999 e

2003 revelaram que, nesse período, apenas 3,35% dos casos da câncer da mama

receberam diagnóstico no começo da doença (MS-Inca, 2003).

A prevenção secundária do câncer da mama, embora não totalmente possível, se

dá  pela  realização  periódica  de  exame  clínico  e  radiológico,  sendo  a  principal

estratégia de rastreamento da doença. Por outro lado, é importante ressaltar que a

diferença radiográfica entre o tecido normal e o doente é extremamente tênue.

Desta forma, a alta qualidade do exame é indispensável para alcançar resolução de

alto  contraste  que  permita  um  diagnóstico  correto.  Foi  o  que  demonstrou  estudo

realizado pelo Inca em 53 clínicas de mamografia nos Municípios de Goiânia, Porto

Alegre e Belo Horizonte e na Paraíba, revelando que apenas 66% dos serviços de

mamografia credenciados pelo SUS atendem às normas e aos padrões de qualidade

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Colégio Brasileiro

de Radiologia.

Outro aspecto de destaque é a constatação científica de que ocorrem defeitos no

processamento do filme que comprometem o resultado final  da imagem, podendo

resultar  em  informações  incompletas  ou  mascaradas.  Há  numerosos  tipos  de

problemas na obtenção da imagem, como os que podem ocorrer com o processador,

o desempenho do técnico de radiologia, o mamógrafo ou o paciente, resultando na

degradação da imagem obtida. Acresça-se a isso a falta de especialização do médico

que emite o laudo do exame.

Por  essa  razão,  é  fundamental  exigir  a  especialização  em  radiodiagnóstico  do

médico  responsável  pelo  laudo  da  mamografia,  para  que  se  alcance  o  elevado

padrão necessário  para que o exame mamográfico  siga protocolos  rígidos  e  pré-

estabelecidos.  Do  mesmo  modo,  consideramos  ser  essencial  a  exigência  que  o

mamógrafo  seja  operado conforme suas especificações  por  técnico  em radiologia
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devidamente credenciado, principalmente pelo fato de que aumentou o número de

exames de memografia realizados no Brasil depois da sanção da Lei nº 11.664, de

2008, que, no “caput” do art. 2º, combinado com o inciso III, determina que “o Sistema

Único  de  Saúde  -  SUS,  por  meio  dos  seus  serviços,  próprios,  conveniados  ou

contratados, deve assegurar:

(...)

III  –  a  realização de exame mamográfico  a  todas  as  mulheres  a  partir  dos  40

(quarenta) anos de idade;”

Eis o objetivo desta proposição: possibilitar que as cidadãs mineiras que realizarem

o exame de mamografia tenham a certeza de que receberão o diagnóstico correto.

Sendo a proposição de mérito  e  de importância  indiscutível,  espero o apoio de

meus pares a que seja aprovada por esta Assembleia.

- 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 2.848/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São Gotardo o  imóvel  que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gotardo o

imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados)  situado  no  local

denominado Guarda dos Ferreiros, nesse Município, registrado sob o nº 28.730 no

Livro nº 3 - AF do Cartório do Registro de Imóveis de São Gotardo.

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

ampliação do cemitério municipal local.

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 paragrafo único do art. 1º.

Art.  3º  -  O  Município  de  São  Gotardo encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Hely Tarqüínio

Justificação:  O  imóvel  situado  no  local  denominado  Guarda  dos  Ferreiros,  no

Município de São Gotardo, foi doado ao Estado de Minas Gerais, em setembro de

1965, pelo fazendeiro Hermenegildo José de Oliveira e sua mulher, Diorgina Maria de

Oliveira. A finalidade da doação seria a construção de uma escola, mas a escola foi

construída noutro local.

O imóvel permanece, assim, inaproveitado até hoje.

A área  doada  confronta,  numa  extensão  de  40m  com  os  muros  do  cemitério

municipal. Esse cemitério tem atualmente a sua capacidade praticamente esgotada,

sendo urgente a necessidade de sua ampliação.

Peço, pois, aos nobres pares apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.849/2012

Declara de utilidade pública o Centro Social Nossa Senhora do Monte Carmelo,

com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Nossa Senhora do

Monte Carmelo, com sede no Município de Passa-Quatro.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação: O Centro Social Nossa Senhora do Monte Carmelo é uma entidade

civil,  de fins  não econômicos e não lucrativos,  com sede na Rua Dr.  Hélio  Sílvio

Rebelo Horta, 123, Bairro Santa Terezinha, no Município de Passa-Quatro. Tem como

finalidade,  entre  outras  ações,  proteger  a  família,  a  maternidade,  a  infância,  a

adolescência e a velhice, bem como lutar e zelar pela qualidade de vida e do meio

ambiente.

De acordo com documentação anexa, a entidade atende aos requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação
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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 2.850/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Japaraíba, com

sede no Município de Japaraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de

Japaraíba, com sede no Município de Japaraíba.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Comunitária Cultural de Japaraíba é uma entidade sem

fins lucrativos, com sede no Município de Japaraíba, e tem por finalidade desenvolver

atividades  culturais  e  educativas;  incrementar,  na  forma  de  auxílio  ou  patrocínio,

atividades artísticas, culturais, beneficentes de modo geral e outros eventos de seu

interesse, bem como promover atividades voltadas para a defesa e a promoção da

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais, entre outras.

Como visto, a entidade atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto como acima

exposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.851/2012

Institui o Programa de Internação Domiciliar no Estado de Minas Gerais - Interdom-

MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa de Internação  Domiciliar  -  Interdom-MG no
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Estado.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, o Interdom-MG define-se como:

I - atenção domiciliar: o termo genérico que envolve ações de promoção à saúde,

prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidos em domicílio;

II  -  assistência  domiciliar:  o  conjunto  de  atividades  de  caráter  ambulatorial,

programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio;

III  -  internação  domiciliar:  o  conjunto  de  atividades  prestadas  no  domicílio,

caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais

complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

Art. 3º - O Interdom-MG desenvolverá suas atividades objetivando:

I - contribuir para a melhor utilização de leitos hospitalares, reduzindo o tempo de

permanência e aumentando a rotatividade dos leitos clínicos e cirúrgicos;

II  -  desospitalizar  em  tempo  adequado  os  pacientes  com  perfil  de  internação

hospitalar;

III - evitar hospitalização desnecessária;

IV - reduzir taxas de reinternações;

V - minimizar riscos de infecção hospitalar;

VI  -  intensificar  os  períodos  livres  de  intercorrências  hospitalares  em  pacientes

crônicos;

VII - prevenir as complicações no domicílio;

VIII - permitir melhores condições para a reintegração no grupo familiar ou de apoio;

IX - humanizar o tratamento.

Art. 4º - O gerenciamento e o planejamento das ações do programa de que trata

esta lei serão estabelecidos pelo competente órgão do Poder Executivo.

Art.  5º - O Interdom-MG será coordenado por um profissional médico de notório

saber e integrado por equipes matriciais de apoio e equipes multiprofissionais.

Art. 6º - Os critérios de elegibilidade, acessibilidade e aplicabilidade da assistência

no  Interdom-MG,  assim  como  os  procedimentos  a  serem  adotados  para  o

atendimento, serão estabelecidos por um informe técnico publicado pelo competente

órgão de saúde do Poder Executivo Estadual.

Art. 7º - Para a instalação do atendimento e internação domiciliar serão necessárias
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as seguintes aprovações:

I - do gerente médico da equipe do Interdom-MG, uma vez preenchidos os critérios

de  elegibilidade,  acessibilidade  e  aplicabilidade  da  assistência,  definindo  o  plano

terapêutico;

II - do médico assistente, concordando com o plano terapêutico;

III  -  do  paciente,  ou  da  família  ou  do  responsável,  concordando  com  o  plano

terapêutico.

Art.  8º  -  O  Interdom-MG  será  implementado  gradativamente  nas  unidades

hospitalares  e  em  outros  estabelecimentos  de  saúde  do  Estado,  obedecendo  a

prioridades que incluem disponibilidade de recursos necessários previstos para cada

equipamento de saúde, área geográfica contemplando as várias regionais de saúde e

interação com os programas existentes.

Art.  9º  -  O  Poder  Executivo  Estadual,  na  execução  do  Interdom  -  MG,  poderá

utilizar-se dos serviços privados, preferencialmente sem fins lucrativos, na forma e

condições permitidas pela lei.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Doutor Viana

Justificação: O Programa de Internação Domiciliar  no Estado de Minas Gerais -

Interdom-MG - tem por objetivo atendimento de pacientes de todas as idades, cujo

benefício se traduzirá na redução dos riscos decorrentes das internações de longa

permanência,  no  tratamento  dos  pacientes  com  dificuldade  de  locomoção  e  nos

cuidados de prevenção de doenças.

Setenta  por  cento  das doenças são passíveis  de  tratamento  em domicílio.  Isso

propiciará  a  redução  da  média  de  permanência  e  agilização  da  alta  hospitalar,

proporcionando assim o aumento na oferta de leitos.

O Interdom-MG atua em duas modalidades de atendimento: atendimento domiciliar:

é uma modalidade de cuidado à saúde, como alternativa ao tratamento ambulatorial,

realizada no domicílio do paciente por um ou vários profissionais habilitados, que visa
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ao  restabelecimento  e  à  manutenção  da  saúde,  bem  como  à  autonomia,

independência  e  participação  da  pessoa  no  seu  contexto  social  por  meio  do

desenvolvimento  e  da  adaptação  de  funções,  elevando  sua  qualidade  de  vida;

internação domiciliar:  pode ser definida como uma atividade de cuidados à saúde

realizada no domicílio, como alternativa à hospitalização, para paciente com quadro

clínico estável  e que dependa continuamente de cuidados especializados de uma

equipe  multiprofissional,  coordenada  e  supervisionada  por  um  médico.  Envolve

transferência de aparato tecnológico específico para o domicílio, disponibilidade de

serviços  de  transporte  externo  para  emergências,  exames  especializados,

fornecimento de medicamentos e monitoramento constante do paciente e da família.

Em  15/4/2002,  a  Lei  Federal  nº  10.424  acrescentou  capítulo  e  artigo  sobre  a

assistência domiciliar à Lei nº 8.080, de 19/9/1990.

Em 19/10/2006, por meio da Portaria nº 2.529, o Ministério da Saúde instituiu a

internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Por  último, a Resolução nº 11, de 26/1/2006,  da Agência Nacional  de Vigilância

Sanitária  dispôs  sobre  o  regulamento  técnico  de  funcionamento  de  serviços  que

prestam atenção domiciliar.

O Ministério da Saúde preconiza a internação domiciliar como uma diretriz para a

equipe básica de saúde, destacando que ela não substitui a internação hospitalar e

deve  ser  sempre  utilizada  no  intuito  de  humanizar  e  garantir  maior  conforto

população. Para tanto, deve ser realizada quando as condições clínicas do usuário e

a situação da família o permitirem. Apesar de a política do SUS propor um modelo de

desospitalização, observa-se no meio médico uma cultura “hospitalocêntrica” por não

se considerar o ambiente domiciliar seguro e adequado para o restabelecimento do

paciente.

A atenção domiciliar deve ser compreendida como uma modalidade contínua de

serviços  na  área  da  saúde  e  social,  visto  que  as  atividades  são  dedicadas  aos

pacientes e aos seus familiares em um atendimento extra-hospitalar. O propósito da

atenção domiciliar é também promover, manter ou restaurar a saúde, maximizando o

nível  de independência do paciente,  com melhora das atividades da vida diária  e

redução das afecções. Essa modalidade de atenção é direcionada não somente aos
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pacientes, como também, de forma indireta, a seus familiares, seja para aqueles que

aguardam seu restabelecimento,  seja  para  aqueles  com doença sem prognóstico

terapêutico.

Faz-se necessário, portanto, mencionar a importância da atenção domiciliar, pois

promove melhoria na qualidade de vida dos usuários e de sua família por meio da

desospitalização, proporcionando maior contato do paciente com o ambiente familiar,

humanizando  o  tratamento,  além  de  diminuir  os  riscos  de  infecções  hospitalares.

Embora  não seja este o  principal  foco do Programa, outro aspecto que deve ser

considerado é a diminuição dos custos da internação hospitalar,  pois a internação

domiciliar pode vir a contribuir de forma significativa para a redução de custos, seja

pela recuperação mais rápida do paciente, seja pela liberação de leitos dos hospitais.

A rede  hospitalar  pública  mantém-se  congestionada  há  muitos  anos,  o  que  se

traduz por longas filas de espera, principalmente para os procedimento eletivos. A

limitação  de  recursos  disponíveis,  o  alto  índice  de  permanência  nos  leitos

hospitalares, tanto clínicos como cirúrgicos, concorrem para o acúmulo da demanda

em espera,  retardando o  atendimento  e,  na  maioria  dos casos,  tornando-os mais

complexos, e, portanto, de maior custo.

O aumento da população idosa, com o consequente aumento da incidência das

doenças crônico-degenerativas, faz com que a maioria dos recursos disponíveis é

absorvida  por  esta  população,  devido  às  longas  internações  e  reinternações

frequentes, chegando em alguns países a ocupar 50% dos leitos hospitalares, com

tempo de permanência duas vezes maior que os demais grupos etários.

Soma-se isso à queda do poder aquisitivo da nossa população, o que promove a

migração  do  atendimento  privado  para  o  setor  público,  sobrecarregando-o

progressivamente.

O  Interdom-MG  influencia  significativamente  nas  taxas  e  índices  gerais  de

internação  hospitalar,  contribuindo  para  a  redução  da  média  de  permanência,

agilizando as altas hospitalares e proporcionando o aumento na oferta de leitos e

procedimentos.  Estatisticamente,  estudos  apontam  que  70%  das  doenças  são

passíveis de tratamento em âmbito domiciliar.

Em face do exposto, solicito o imprescindível apoio dos nobres pares desta augusta
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Casa de Leis para a aprovação deste projeto, uma vez que se reveste de legítimo

interesse público.

- 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 2.852/2012

Dá a denominação de Octaviano Pires da Fonseca ao trecho da Rodovia MG-10

que liga a sede do Município de Congonhas do Norte ao povoado de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Octaviano Pires da Fonseca o trecho da Rodovia MG-10

que liga o Município de Congonhas do Norte ao povoado de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

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
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ações sociais do Município; Geralda de Carvalho Pires, professora da escola estadual

do Município, grande educadora de jovens e crianças; Francisco de Carvalho Pires,

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
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sabedoria.

Amou a todos como irmãos na condição de amigo respeitoso e cidadão exemplar.

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.
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Minas Gerais presta genuína homenagem a esse mineiro congonhense bom, que

conheceu e percorreu as trilhas dessas estradas dia e noite, adivinhando-lhes cada

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.

- 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 2.853/2012

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Conceição do Mato Dentro ao

povoado de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Dr.  Juvêncio Guimarães a estrada que liga o

Município de Conceição do Mato Dentro ao povoado de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

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. 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,
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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  então  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  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

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
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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. Desse modo, o Dr. Juvêncio foi Prefeito nos períodos de

1989-1992  e  1997-2000.  A  solidariedade  do  amigo  Aparecido  seria  gentilmente

retribuídas 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

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 a 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

autossustentáveis.  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
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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 2.854/2012

Declara de utilidade pública a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra, com sede no

Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves

Terra, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Cássio Soares

Justificação:  A Casa dos Velhinhos Grijalva  Alves Terra é uma entidade civil  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  20/12/2000.  Desenvolve  um

importante trabalho de assistência  social  e  promoção da vida,  abrigando pessoas

idosas  de  ambos  os  sexos,  proporcionando-lhes  assistência  material,  moral,

intelectual,  social  e  espiritual,  visando à  preservação da saúde física  e mental.  A

documentação  apresentada  confirma  que  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 2.855/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  e  uso  de  aparelho  sensor  de

vazamento de gás nos estabelecimentos industriais, comerciais e prédios residenciais

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  instalação  e  o  uso  de  aparelho  sensor  de  gás  como
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prevenção para detectar vazamentos nos estabelecimentos industriais, comerciais e

prédios residenciais no Estado que utilizam botijões de gás liquefeito de petróleo -

GLP - observando-se as seguintes especificações:

I - todos os estabelecimentos comerciais, industriais, clubes, entidades, hospitais,

escolas, hotéis, motéis, restaurantes e similares;

II - todos os prédios residenciais com mais de três andares, devendo, cada unidade,

independentemente de haver aparelho instalado na central de gás, ser equipado com

sensor de vazamento.

Parágrafo único - Nos prédios residenciais com até três andares e casas térreas,

residenciais, será facultativo o uso do sensor.

Art. 2° - O infrator do disposto nesta lei fica suj eito a multa correspondente a 100

Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro em

caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2012.

Liza Prado

Justificação: O GLP não tem cheiro, como muita gente pensa. O odor que sentimos

quando  há  um  vazamento  de  gás  não  é  propriedade  dele,  mas  de  um  produto

chamado mercaptana adicionado ao GLP pela própria refinaria para alertar o usuário

e permitir detectar o vazamento, o que minimiza os problemas advindos, porém, não

os elimina. O perigo existe; e, se não houvesse a adição desse produto ao GLP, as

consequências seriam incalculáveis, seja pelas explosões seja pela perda de vidas.

Convém que chamemos a atenção para um importante detalhe, o fato de o GLP

não  ser  um  agente  tóxico,  pois,  se  fosse,  os  funcionários  que  trabalham  no

enchimento  de  botijões  teriam  problemas  de  intoxicação,  uma vez  que  inalam  o

produto durante a jornada de trabalho.

É  evidente  que  um  dos  cuidados  que  se  deve  ter  com  o  GLP é  evitar  locais

fechados e de pouca ventilação,  pois  o perigo consiste em sua concentração em

ambientes que favoreçam a inflamação e queima do produto. O risco não está tão

somente  na  inalação do gás,  mas  também em  algum ponto  de  ignição,  que é  o

suficiente para provocar uma explosão seguida de um incêndio de grandes e graves
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proporções. É importante salientar que a explosão é determinada pela concentração

de gás existente no recinto; o que explode é o gás concentrado no ambiente, não o

botijão. É claro que, com a explosão, o botijão é arremessado à distância, tal como

acontece  com outros  objetos  existentes  no  local  no  momento  do  sinistro,  mas  o

recipiente permanece intacto.

As autoridades não podem ficar alheias ao problema, que certamente coloca em

risco vidas e patrimônios, em vista do que conto com o apoio dos nobres pares desta

Casa Legislativa à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.395/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

melhoria da Av. Jacareí.

Nº  2.396/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação  de  quebra-molas  na  Rua  Arpege.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº 2.397/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para que seja implantada uma unidade dessa corporação no Município

de Três Marias. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.398/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre a inclusão da Fundação de

Ensino de Contagem no Programa Educação Profissional, e, em caso positivo, em

que fase se encontra o processo de inclusão.

Nº 2.399/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações quanto aos critérios de distribuição dos

soros antiofídico e antiescorpiônico para os hospitais do interior de Minas, com as

especificações que menciona. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº 2.400/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com o  Grupo  Mantiqueira  Agronegócio  Ltda.  por  ter  sido

considerado  uma  das  maiores  empresas  produtoras  de  ovos  do  mundo.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.401/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Instituto  Nacional  de  Telecomunicações  pela

inauguração da Rádio Educativa Inatel.

Nº 2.402/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  "Gazeta  de  Ouro  Fino"  pelos  120  anos  de  sua

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.403/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Associação  Comercial  do  Barro  Preto  pela  solenidade  de

posse da nova Diretoria para o biênio 2012-2013. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.404/2012,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

DER-MG pedido de informações, que menciona, sobre o transporte coletivo entre os

Municípios de São Miguel do Anta e Viçosa, operado pela empresa Vale do Piranga.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.405/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja

apurada a denúncia, apresentada à Deputada Liza Prado pelo Sindieletro, da não

abertura de comunicação de acidente de trabalho após acidente fatal envolvendo o

trabalhador terceirizado Osmar Vieira da Silva. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.406/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso ao Grupo Galpão Companhia de Teatro pelos

seus 30 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.407/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a

falta de pagamento da reposição das aulas em decorrência da greve realizada no ano

de 2011 aos professores das escolas estaduais.

Nº  2.408/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil pedido de informações com cópia
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de todos os processos existentes contra o Delegado de Polícia Márcio Simões Nabak.

Nº  2.409/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de informações sobre a apuração do

crime que vitimou o Cabo Cota, lotado no Grupamento de Ações Táticas Especiais da

PMMG.

Nº  2.410/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de informações solicitando cópia dos seguintes

documentos referentes ao inquérito do homicídio do 3º- Sgt. PM Rafael Augusto Reis

de Resende: os exames toxicológicos e a ficha funcional de todos os envolvidos, a

microcomparação balística, a trajetória dos projéteis e demais perícias realizadas, os

exames residuográficos e o laudo de todas as armas e objetos apreendidos.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja realizado fórum técnico

para debater o combate à violência no trânsito no Estado. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita a inclusão do Deputado Rômulo Viegas

como  membro  da  Frente  Parlamentar  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  Engenharia,

Arquitetura, Agronomia e Urbanismo.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio Souza

Cruz, Cássio Soares e Sargento Rodrigues.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

de início lerei uma nota que recebi da Cidade Administrativa a respeito da história das

janelas, que tanto é mencionada desta tribuna. A nota diz: “Na última sexta-feira, dia 3

de  fevereiro,  a  empresa  Italux,  fabricante  das  janelas  da  Cidade  Administrativa,

realizou  uma  vistoria  geral  em  todos  os  prédios  do  complexo,  ao  lado  dos

representantes  dos  consórcios  dos  Lotes  2  e  3,  respectivamente  Odebrecht  e

Andrade Gutierrez, da Codemig e Intendência. Na ocasião, foi retirada uma janela do
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14º  andar  do  prédio  Gerais,  para  perícia.  Na  quarta-feira,  dia  8  de  fevereiro,  a

empresa de consultoria que acompanhou a instalação das peças também esteve na

Cidade  Administrativa  realizando  outra  vistoria.  O  fabricante  e  a  empresa  de

consultoria irão emitir um laudo, que deve ser finalizado na próxima terça-feira, dia 14

de fevereiro”.

Em referência às outras janelas, a explicação foi dada, e temos uma nota em mão,

mas  acho  que  o  assunto  não  merece  ser  repetido  exaustivamente.  Até  porque

quando vemos uma obra da dimensão da Cidade Administrativa, como tantas outras

obras  realizadas  por  Aécio  Neves  e  Anastasia,  não  precisamos  ficar  presos  a

pequenos detalhes nem tomar tanto tempo dos nossos colegas e do povo do Estado

de Minas Gerais.

Deputado Rogério Correia, vejo que V. Exa. deseja fazer aparte. Vou concedê-lo, é

claro, mas como nosso assunto se refere à dívida pública do Estado de Minas Gerais,

pediria que V. Exa. fosse breve, pois abordarei o assunto diretamente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão.

Falarei  rapidamente,  pois  não  quero  atrapalhar  o  seu  pronunciamento,  que,  com

certeza, será brilhante, e aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho. Gostaria apenas

de solicitar a presença de V. Exa., pois marcamos uma audiência na Comissão de

Obras  Públicas  para  discutir  a  Cidade  Administrativa,  não  especificamente  “as

janelas”,  mas a estrutura da obra e as várias reclamações de servidores públicos

sobre problemas ali existentes.

Gostaria de contar com a presença de V. Exa. e o apoio do governo para que essa

reunião seja produtiva. Nosso interesse, ao fazermos denúncias, é chegar a soluções,

exercer o poder de fiscalizar. Agradeço a V. Exa. a atenção dispensada a esse tema,

que acho mais relevante do que V. Exa. o considera, mas creio que aprofundaremos

o debate na referida reunião. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão – Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado Rogério

Correia,  mas  nossa  consideração  refere-se  à  comparação.  Vejam  o  tamanho  da

Cidade Administrativa, a dimensão da obra. Vamos ver o valor da obra para a Capital

do  Estado,  para  Minas  Gerais,  para  o  Vetor  Norte,  para  o  servidor  público  e,

sobretudo, para a clientela de todos os serviços públicos ali prestados. Vamos ver a
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grande obra de Aécio Neves, Anastasia e Niemeyer para Minas Gerais, que tem sido

tão admirada pelas pessoas que por ali passam e a visitam, tanto do interior de Minas

quanto dos outros Estados. Ela tem servido de referência para centros administrativos

de diversos Estados.

Colegas Deputados, senhoras e senhores, telespectadores, na próxima segunda-

feira,  13/2/2012,  no Plenário da Assembleia,  haverá um encontro em que estarão

presentes Secretários de Fazenda de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo

e de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul haverá o próximo encontro. O objetivo é

discutir a dívida pública de 23 Estados federados. Eles devem uma quantia absurda;

não é só Minas. Essa dívida não atinge todos os Estados brasileiros, porque, quando

foi  contraída,  em  1998,  o  Brasil  não  tinha  mais  do  que  23  Estados.  Todos  se

endividaram e, em razão disso, estão pagando um verdadeiro absurdo de juros e de

correção monetária.

Tenho  alguns  dados  oficiais.  A  dívida  inicial  de  Minas  Gerais  era

R$14.800.000.000,00,  e  o  valor  pago  até  dezembro  de  2010  foi  de

R$22.500.000.000,00;  o  saldo  devedor  em  dezembro  de  2010  era  de

R$54.800.000.000,00. Os juros cobrados são 7,5% e mais o indexador do IGP-DI,

11,3%, em dados oficiais de 2010. O total, somando os acréscimos, é 19,65%, que é

o custo da dívida de Minas Gerais em 2010. A variação do IGP-DI de 1998 a 2010 foi

206%; a variação do IPCA no mesmo período foi 123%. Vejam os prejuízos que os

Estados brasileiros tiveram.

Um dos itens da proposta que se levará à Presidência da República será mudar o

indexador: de IGP-DI para IPCA, mas com efeito retroativo. É grande a diferença. Um

variou 123%, e o que se paga variou 206%, em 12 anos. Quanto se paga a mais em

razão disso?

Ainda não temos o valor exato dos juros do BNDES para empréstimos externos,

mas a notícia é que serão em torno de 5%. Aqui estamos pagando 20%. Isso não é

justo, essa prática não pode continuar. O valor pago por Minas Gerais com serviços

da dívida em 2010 foi de R$3.480.000.000,00, sendo R$2.900.000.000,00 referentes

à  dívida  com  a  União.  Os  gastos  com  investimentos  em  2010  somaram

R$4.000.000.000,00;  ou  seja,  o  gasto  com  a  dívida  com  a  União  em  2010
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representou 73% dos gastos com investimento.

Acaba de chegar ao Plenário o Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da

comissão e um dos seus idealizadores.

Deputado  Adelmo,  estamos  falando  da  necessidade  de  se  convocarem  nossos

colegas e o povo mineiro, para participar da reunião de 13/2/2012, a partir das 14

horas, quando discutiremos a dívida dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, do Rio

de Janeiro e do Espírito Santo.

Depois,  visitaremos outros  Estados do Sul,  do Nordeste,  do Norte e do Centro-

Oeste. Não temos dúvida de que a situação desses Estados, se não é igual, é muito

semelhante  à  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Precisamos  levar  à  Presidente  Dilma

Rousseff uma proposta concreta que siga o princípio da razoabilidade, uma proposta

viável,  que  pelo  menos  amenize  o  sofrimento  tremendo  que  os  Estados  estão

vivendo. Há situações incontroláveis nos Estados, como a greve da Polícia Militar da

Bahia,  com  consequências  lamentáveis.  O  Rio  de  Janeiro  também  já  sofre  com

ameaça de greve. Em outros Estados e Municípios, isso ocorre também. Por quê? A

razão é, sobretudo, a tremenda dificuldade financeira que atinge os Estados e os

Municípios brasileiros. É preciso mudar essa situação. Precisamos viver o princípio

real  da  Federação.  Os Estados federados  precisam seguir  o  que está  escrito  na

Constituição  Federal.  Além  do  problema  da  dívida  violenta  de  cada  um  dos  23

Estados  brasileiros,  há  também  a  concentração  exagerada,  cerca  de  70%,  da

arrecadação tributária  nas mãos da União.  Sobram para os Estados e Municípios

menos de 30%. A União vem ainda com a Desvinculação de Receitas da União –

DRU -, causando para os Municípios mais prejuízos, porque são bilhões e bilhões de

reais, dos quais nem os Estados nem os Municípios participam. Como consequência

disso,  enfrentamos  problemas  nas  áreas  da  segurança,  da  saúde  pública  e  da

educação e de falta de investimento em infraestrutura. Dispomos de dados concretos.

Acabei de mostrar o que o Estado de Minas Gerais está investindo. Em 2010, o gasto

referente à dívida com a União representou 73% dos investimentos em Minas Gerais.

Isso  não  tem  a  menor  condição.  Por  isso  não  tenho  dúvidas,  Deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  da  grande  contribuição  que  dará  a  Comissão  Especial  da  Dívida

Pública.  Ressalto que não compareci  à reunião de hoje, porque havia um debate
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marcado  para  o  mesmo horário,  na  TV Assembleia,  com  as  Lideranças;  todavia

procurarei estar sempre presente, na busca de uma solução. Não tenho dúvida de

que a Comissão da Dívida Pública dará contribuição histórica não apenas ao Estado

de Minas Gerais, mas também, aos demais Estados. Pela união dos Estados, haverá

um esforço muito grande da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Comissão

da Dívida Pública. Não tenho dúvida de que levaremos adiante a proposta de diminuir

os juros, alterar o indexador e reduzir o comprometimento da dívida, que é de 13%. E

isso servirá para Minas e para os demais Estados.

Antes  de  encerrar,  Sr.  Presidente,  ressalto  que,  oportunamente,  voltarei  à  esta

tribuna para fazer uma referência ao pronunciamento realizado aqui, na abertura dos

trabalhos,  pelo Secretário  Danilo  de  Castro,  ao representar  o Governador  Antonio

Augusto Anastasia. Na oportunidade, ele fez um balanço ligeiro do trabalho realizado

pelo Governador Anastasia até o momento e também da proposta de trabalho para o

Estado de Minas Gerais. Mostrou a organização que se faz neste Estado, a eficiência

com que se trabalha nas áreas da saúde, da educação, da infraestrutura urbana, da

segurança urbana, etc. Sei que tudo não foi feito e que não é possível, para nenhum

governante, fazer tudo de uma vez só. A propósito, quando Prefeito, eu gostava de

contar  uma historinha  interessante.  Os  pais  não  conseguem  atender  a  todos  os

pedidos de seus filhos. E qual pai ou mãe que não querem atender aos pedidos dos

filhos? Imaginem um Prefeito, um Governador, uma Presidenta da República e assim

por  diante.  As  coisas  são  difíceis.  Procura-se,  por  isso,  administrar  fixando

prioridades. Em termos de prioridades, a nosso ver, o governo de Minas vai muito

bem. Temos um Governador talentoso, honrado, um dos maiores executivos do País,

que, com certeza, fará em Minas Gerais uma administração que ficará marcada na

história. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* – Sr.  Presidente,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e

demais  Deputados  e  Deputadas  que  se  encontram  neste  Plenário.  Quero,

primeiramente,  parabenizar  o  Governador  Anastasia  e  especialmente  a  sua

Secretária  de  Estado  de  Cultura,  Eliane  Parreiras.  Ontem,  em  uma  solenidade

bastante concorrida e importante na Cidade Administrativa, por meio de convênios
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celebrados,  eles  entregaram  a  diversas  bandas  de  várias  cidades  mineiras

importantes instrumentos musicais, prestigiando e fortalecendo o segmento da cultura

em  nosso  Estado.  Simultaneamente  a  isso,  registro  o  meu  reconhecimento  à

eficiência no nosso governo do Governador Anastasia, do Vice-Governador Alberto

Pinto Coelho e de toda equipe que gerencia Minas Gerais. Neste momento, quero

compartilhar  com  todos  algumas  preocupações  importantes.  Todos  sabemos  que

nossas cidades apresentam uma gama enorme de problemas que necessitam de

soluções, algumas mais rápidas do que as outras, ainda mais agora com os estragos

causados pelas enchentes. Os Estados e os Municípios necessitam de mais dinheiro

para solucionar alguns desses problemas. E cabe, portanto, na minha avaliação, na

condição  de  ex-Prefeito,  uma  posição  mais  firme  por  parte  do  governo  federal,

detentor de 70% de todo o dinheiro arrecadado, para ajudar os Estados e Municípios.

O problema é grave, pois com as eleições municipais à porta, o tempo fica curto

para a realização das burocracias legais e, em consequência, mais uma vez, ficam as

promessas, e os problemas continuam. E volto a afirmar a necessidade urgente de

uma nova distribuição de dinheiro por parte do governo federal para os Estados e

Municípios, o que chamamos de um novo pacto federativo.

Srs.  Deputados e  Deputadas,  o  Brasil  reclama como nunca que se assegure a

revisão da ordem tributária, da distribuição justa e equânime da arrecadação e dos

recursos  públicos  para  que  os  entes  federados  não  continuem  na  condição  de

pedintes  permanentes  à  porta  do  Executivo  nacional.  Atualmente  a  situação

financeira  dos  Estados  e  Municípios  é  lastimável,  pois  a  maioria  tem  dívidas

impagáveis, e somam-se também as responsabilidades com o custeio da educação,

com a segurança pública, com a infraestrutura, com a oferta dos serviços de saúde e

que,  agora,  Estados  e  Municípios,  pela  Emenda  nº  29,  terão  que  investir  mais

dinheiro nesse segmento, sem uma possível projeção de mais aportes financeiros do

governo  federal.  É  muito  legal  dar  bom-dia  com  o  chapéu  dos  outros.  Vejamos:

tomam-se decisões em Brasília a favor do funcionalismo público estadual, deixando a

conta para os Estados pagarem. Fico a refletir se estão querendo acabar com a Lei

de Responsabilidade Fiscal, pois,  se a partir  de agora surgirem mais decisões em

Brasília  de  gastos  nas  folhas  de  pagamento  dos  Estados,  com  certeza  os
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Governadores  ficarão  em  sérias  dificuldades  e  também  em  desobediência  à

legislação eleitoral como é o caso recente do Governador Jaques Wagner, da Bahia.

Meus amigos, na condição de servidor público, afirmo que, sem dúvida alguma,

todas as categorias  do  funcionalismo publico  brasileiro  das  três  esferas  -  federal,

estadual e municipal – merecem, sim, um bom salário. Mas, para isso, é preciso uma

distribuição  de  recursos,  para  que  Estados  e  Municípios  possam  honrar  seus

compromissos.  Pois  bem,  a  perspectiva  de  avanço  da  arrecadação  federal  é

nominalmente de mais de 13% em 2012. E até agora não houve resposta do governo

federal  a  respeito  das  dívidas  dos  Estados  e  das  promessas  de  campanha,

principalmente no que diz respeito a grandes obras em Minas Gerais, como o Anel

Rodoviário  e  a  BR-381.  Lamentavelmente,  o  que  tem-se  destacado  no  governo

federal é a continuidade da onda de denúncias de corrupção, que atinge em cheio a

Casa da Moeda,  estatal  que tem uma receita de  R$2.700.000.000,00 e um lucro

líquido de R$517.000.000,00.

Fica aqui, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a dúvida se ocorreu ou não ingerência

do  Ministro  da  Fazenda  sobre  seu  subordinado,  sobre  quem  ninguém  se

responsabiliza.  Ninguém  assume  a  paternidade  da  admissão,  nem  da  demissão,

sobre uma acusação cuja investigação ocorre após o ato consumado. O mais grave é

que a Controladoria-Geral  da União  informa que os prejuízos com irregularidades

apontadas na Pasta do Turismo chegaram à cifra de R$68.000.000,00, dinheiro que,

sem dúvida, poderia ser aplicado na saúde. Vamos torcer para que os entulhos de

corrupção herdados estejam no final, para que a nossa Presidenta possa realmente

ter calma, honrar seus compromissos de campanha e fazer realmente o que está

fazendo. De fato, esse entra e sai de gente do governo pode até ser considerado

normal.  Anormal  é  a  ausência  de  transparência  a  esse  respeito,  pois  auxiliares

presidenciais vão e vêm, sem que a população saiba a veracidade dos motivos. É

preciso  dar  um  basta  nisso.  Portanto,  é  hora  de  uma  união  que  envolva

Governadores,  Prefeitos,  Deputados, Vereadores e todas as lideranças públicas e

privadas que conhecem a necessidade de uma melhor distribuição de recursos para

os  entes  federados.  Dinheiro  nós  temos  no  governo  federal.  Falta  coragem  e

sensibilidade para atender o clamor dessa revisão constitucional.
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Destacar que algumas coisas boas foram feitas também é importante. Sou justo em

dizer  e  reconhecer  os  méritos  do  governo  federal.  Ocorrem  avanços,  sim,  e

significativos,  principalmente  na  renovação  social  do  Brasil.  Mas,  por  outro  lado,

problemas  inadiáveis  foram  relegados  ou  ficaram  navegando  no  vaivém  das

circunstâncias.  Reformas  importantes  não  saíram  do  papel,  e  muitas  cidades

aguardam a conclusão de várias obras que se encontram paralisadas. Reconheço, de

público, que o meu PSDB ficou no governo federal por oito anos. Obteve acertos e

erros.  O atual  governo,  comandado pelo  PT já  há  nove anos,  também tem  seus

acertos e erros. A decisão de quem acertou mais e errou menos ficará sempre por

conta  dos  senhores,  da  população  brasileira.  Quero  também  registrar  que  as

dificuldades  são  grandes  em  todas  as  esferas  de  governo:  federal,  estadual  e

municipal.  Mas  quem sabe  a  atual  Presidente,  Dilma  Rousseff,  poderá  marcar  a

história do municipalismo brasileiro com a renovação do pacto federativo?

Prosseguindo, Sr. Presidente Dalmo Ribeiro Silva, no tempo que me resta, quero

trazer  a  público  uma  matéria  de  extrema  importância  do  jornalista  Baptista  de

Almeida, do “Estado de Minas”, publicada hoje. Ela diz o seguinte: “Agora que as

privatizações começaram a decolar também no governo do PT, a polêmica está de

volta.

Os tucanos não deixaram passar em branco a transferência à iniciativa privada dos

aeroportos  de  Guarulhos,  Cumbica  e  Brasília.  Deitaram  e  rolaram  depois  de

apanharem dos petistas a vida toda por causa do tema. Os petistas, constrangidos,

tentaram minimizar. O fato é que nada como um dia depois do outro na vida política.

As convicções de quem chega ao poder mudam. Foi por isso que o governo federal

se rendeu à necessidade de passar os aeroportos para os empresários darem conta

de deixá-los prontos para a Copa do Mundo de 2014.

Quem deu uma luz nessa polêmica toda, com muita lucidez e pouca provocação, foi

o  ex-Presidente Fernando  Henrique,  do  PSDB. Logo ele,  que tanto  apanhou dos

petistas em seu governo. Em vídeo gravado para o “site” Observador Político, FHC

fez uma retrospectiva das privatizações do País. Ninguém escapou. “As siderúrgicas

começaram  a  ser  privatizadas  no  governo  José  Sarney”.  Repito:  as  siderúrgicas

começaram a ser privatizadas no governo José Sarney. “Depois teve a Embraer e a



523
____________________________________________________________________________

Companhia Siderúrgica Nacional no governo Itamar Franco” - repito: depois teve a

Embraer e a Companhia Siderúrgica Nacional no governo Itamar Franco. “No meu

caso,”  -  no  caso  do  FHC  -  “as  telefônicas  e  a  Vale  do  Rio  Doce.  E,  agora,  os

aeroportos no governo do PT. O importante é ver qual o critério e para que serve”.

Fernando Henrique pôs o dedo na ferida. O Brasil saiu de um governo militar, com

um Estado imenso,  cheio de estatais ineficientes e que davam prejuízos atrás de

prejuízos.  Desde  então,  todos  os  governos  foram-se  livrando  do  entulho  dessas

estatais  que  veio  da  época  da  ditadura.  Agora  que  o  PT  também  se  rendeu  à

realidade com os  aeroportos,  é  possível  que o  tema deixe de  ser  tratado com o

preconceito e os discursos preconcebidos. Conclui o jornalista: Melhor assim. Desde

que cada governo se atenha ao que é a sua obrigação”.

O Deputado João Leite (em aparte) – Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

Gostaria  de  saudar  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  preside  esta  reunião.

Infelizmente, perdi o lugar, fui censurado. Sendo assim, não posso mais me assentar

aí.  O  Minas  sem Censura  censurou minha Presidência.  No entanto,  ela  está  em

excelentes mãos, pois V. Exa. preside com muita competência esta Mesa. Deputado

Rômulo Viegas, V. Exa. traz a esta Casa nesta tarde um brilhante depoimento da

verdade do Brasil. Vivemos anos de falácias, de dizeres de que tinha jeito de ser

diferente. A primeira coisa que o PT fez quando sucedeu o PSDB foi convidar um

Deputado Federal eleito do PSDB, Henrique Meirelles, para presidir o Banco Central.

Portanto, manteve aquela economia tão criticada do governo do PSDB do mesmo

jeito, ou seja, não alterou em nada. Agora, vemos a inauguração e a privatização do

Proer.  Claro, nunca na história  do Brasil  os bancos tiveram tanto lucro quanto na

gestão do PT - tão generoso, não é mesmo? Dizem que Setúbal, dono do Banco Itaú,

gostaria de fazer uma estátua em São Paulo, à frente do Banco Itaú, para Lula, por

achar que ele realmente merece essa homenagem. Agora temos a privatização. Eles

começaram pedindo 3 bilhões de reais para Guarulhos, mas pegaram 16,2 bilhões de

reais. Pelo visto, começaram pedindo mal, mas irão melhorar com o tempo. Ainda

bem que eles só assumiram agora. Na verdade, no tempo anterior, quando foi feita a

concessão da telefonia, o PT não faria isso. Estaríamos até hoje colocando aquelas

fichinhas no orelhão para telefonar. Ainda bem que temos os nossos celulares, e o
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Brasil avançou. Esperamos que o PT continue deixando o Brasil avançar e, para que

isso aconteça, tem de ser feito um novo pacto federativo. Deputado Rômulo Viegas, o

discurso de V. Exa. tem o nosso total apoio. Parabéns. Espero que seja transcrita

toda essa coluna do jornalista Baptista Chagas de Almeida nos anais da Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado, Deputado João Leite. Tenho certeza

de que será transcrita.  Prosseguindo,  simultaneamente a isso,  vejo no  Estado de

Minas também o Ministro Mantega informar que, por enquanto, concessão – estão

mudando o termo de “privatização” para “concessão” - o Aeroporto de Confins não

terá. Quer dizer, se for deixado para o ano que vem, para 2013... A Copa já será em

2014. Onde está o carinho do governo federal para com Minas Gerais?

O Deputado João Leite (em aparte) – Desculpe, só para ajudar.

O Deputado Rômulo Viegas* – Pois não.

O Deputado João Leite (em aparte) – Em 2013, Belo Horizonte será sede da Copa

das Confederações.

O Deputado Rômulo Viegas* – Perfeitamente.

O Deputado João Leite (em aparte)  – Quais países estarão em Belo Horizonte?

Alemanha...  E  o  Aeroporto  de  Confins  desta  maneira...  Alguém disse  que é  uma

estação rodoviária.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  –  O  interessante  é  que,  ao  mudar  o  nome  de

“privatização”  para “concessão”  – é preciso esclarecer  isso para a população -,  o

governo  federal  acabou  privatizando  ele  mesmo,  concedeu  para  si  e  pagou.  O

BNDES financiará quem está nos consórcios,  e as  agências  reguladoras também

estão por detrás dos consórcios. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Sr.

Presidente, esperamos que o governo federal tenha realmente mais carinho com a

população  de Minas  Gerais,  porque  é  um  povo  que  trabalha.  Nosso Governador

Anastasia  está  comandando  este  Estado  com  muita  eficiência.  Deixo  um  abraço

caloroso ao Senador Aécio Neves, que, tenho certeza, estará nos defendendo em

Brasília,  lutará pelos interesses de Minas Gerais e pelo Brasil.  Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  –  Boa-tarde,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  público  querido  de  Minas  Gerais,  que  nos  assiste  pelo  canal  da  TV

Assembleia, mais ainda na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que assegura

que nosso trabalho seja visto e analisado pelo povo mineiro.

Sr. Presidente, retorno a esta tribuna, no início desta 2ª Sessão Legislativa, com

redobrada disposição e com o propósito renovado de sempre dedicar os melhores

esforços em favor da causa de nosso Estado.

No período de recesso, busquei refletir sobre ações e posturas assumidas nesta

Casa,  na  sessão  anterior,  quando  o  debate  aqui  proposto  por  um  segmento

minoritário  da Oposição não foi,  seguramente,  aquele que a  população de nosso

Estado almejou quando exerceu seu direito de escolha nas eleições de 2010. Fruto

dessa reflexão, devo reiterar a convicção de que é fundamental a ação parlamentar

retratar, com a maior fidelidade possível, as aspirações e os anseios de quem nos

elegeu.  É o  caso,  por  exemplo,  da  sugestão  que encaminhei  ao  Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  desta  Casa,  associando-me  à  manifestação  de  outros

parlamentares, para que fosse constituída comissão especial que acompanhasse de

perto  a  situação  dos  Municípios  mineiros  atingidos  pelas  chuvas,  que,  como em

outras ocasiões, sempre obtêm promessas de liberação de recursos por  parte do

governo  federal,  os  quais  nunca  chegam  na  forma  adequada  e  com  a  urgência

requerida.  Felizmente,  houve  por  parte  do  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  a

compreensão  da  pertinência  dessa  medida,  e  já  foi  aprovada  a  instalação  de

comissão especial  para  colher,  junto  a representantes da sociedade mineira  e de

órgãos  públicos  informações  aprofundadas  sobre  o  problema,  com  o  objetivo  de

propor  a  adoção  de  mecanismos  de  prevenção  às  autoridades  competentes  da

União, do Estado e dos Municípios.

Não vimos por parte da Oposição a intenção de demover o governo federal do

descaso  com  que  trata  Minas  Gerais,  que  é  flagrantemente  discriminada  na

distribuição  dos  recursos  federais,  a  ponto  de  Alagoas  receber  cinco  vezes  mais

recursos para a manutenção de rodovias do que o nosso Estado, que detém a maior

malha viária federal.



526
____________________________________________________________________________

Os mineiros puderam saber, pelos canais de TV e pelas rádios, que Minas Gerais

recebeu um reforço da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, que para cá

enviou  helicópteros  que  são  utilizados  na  prevenção  de  acidentes.  Vieram  dar

cobertura ao Estado de Minas Gerais.

Reitero  o  que  disse  na  semana  passada,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável. Orgulho-me muito de ter nascido no Estado de Minas

Gerais, de dizer em toda parte que sou mineiro. Mas há alguns falsos mineiros que,

tendo  a  oportunidade  de  nascer  aqui,  não  tem  Minas  no  coração.  Talvez,  de

passagem, os seus pais aqui residiam, por questão de trabalho, circunstancialmente

nasceram  aqui,  mas  Minas  não  nasceu  em  seu  coração.  O  sentimento  da  alma

mineira é peculiar. Nós, de Minas, sabemos bem como tal sentimento se manifesta,

na vontade de decidir por Minas Gerais e, se necessário for, morrer por Minas, como

Tiradentes o fez.

É o caso, por exemplo, Sr. Presidente, de relatar aqui, mais uma vez, um fato. Eu

estava,  por  ocasião  da  formatura  de  minha  filha,  em  Barbacena,  assistindo  aos

telejornais, durante a madrugada, quando vi que muitas cidades, principalmente as da

Zona da Mata, enfrentavam problemas decorrentes das enchentes. Não sou votado

nessa região, mas à 1 hora da manhã mandei  uma mensagem para o celular  do

Presidente  da  Casa,  manifestando  a  minha  preocupação  e  colocando-me  à

disposição dele para o socorro das vítimas, dos Prefeitos, das pessoas que estavam

vivenciando  aquele  drama.  Isso  é  coisa  de  mineiro.  Nós  não  nos  acovardamos.

Brigamos pelo nosso Estado. Infelizmente, isso não tem ocorrido com muitos dos que

são responsáveis por este Estado.

Sr.  Presidente,  é  lamentável  mencionar  isso,  mas,  se  não  o  fizermos,  alguns

continuarão passeando pelo Estado sem serem cobrados e enganando as pessoas.

Vemos um grupo minoritário da Oposição nesta Casa preocupado, conforme disse,

em atacar o Governo Anastasia e o Senador Aécio Neves, não fazendo o contraponto

de ideias nem de ações, mas, simplesmente, revelando uma atitude que não é a de

meros  adversários  políticos,  mas  a  de  inimigos,  que  não  admitem  o  convívio

democrático da divergência.

Poderia ocupar-me aqui em responder a alguns ataques infundados e descabidos
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que constantemente são feitos ao Senador Aécio Neves; porém, depois de refletir,

restou-me o convencimento  de  que o povo mineiro tem sabedoria suficiente para

discernir.  É  exatamente  a  sabedoria  popular  que  nos ensina  a  lição  de  que  os

inimigos não mandam flores, portanto, não se pode esperar coisa diferente.

Quero  aproveitar  esta  oportunidade,  Sr.  Presidente,  para  fazer  o  registro  de

algumas ações importantes, que merecem o nosso reconhecimento.

Gostaria,  Sr.  Presidente,  de registrar  a minha satisfação por  ter  participado,  em

27/1/2012, da solenidade de posse de 38 Defensores Públicos. A cerimônia, presidida

pela Defensora Pública-Geral, Andréa Tonet, contou com a presença do Governador

Anastasia,  que  fez  questão  de  reiterar  o  compromisso  do  governo  de  Minas  de

fortalecer a Defensoria Pública, indispensável para o acesso integral das pessoas ao

direito e à justiça. Sem dúvida, é importante enfatizar o esforço empreendido desde o

início  do  governo  Aécio-Anastasia,  em  2003,  e  renovado  agora  pelo  Governador

Anastasia, para fortalecer e valorizar os profissionais da área. Assim, o número de

Defensores em Minas Gerais aumentou mais de 80% neste governo, e o orçamento

da  Defensoria  Pública  cresceu  seis  vezes  nos  últimos  anos,  passando  de

R$25.000.000,00, em 2003, para R$158.000.000,00, em 2011.

Repito: neste governo, o recurso repassado à Defensoria Pública cresceu mais de

seis vezes, e novos Defensores Públicos tomaram posse – aumentando o número de

profissionais em 80% -, para garantir o acesso à justiça aos que não têm condições.

Pergunto ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  que tanto entende da questão, e aos

demais pares nesta Casa:  esse número é suficiente para o perfeito  atendimento?

Ainda não. Em Minas, ainda necessitamos aproximadamente de 1.200 Defensores

Públicos, agora há cerca de 700; mas vale lembrar que só este governo aumentou o

número de Defensores em 80%. A pergunta é se os governos anteriores olharam para

esse lado e buscaram dar aos mineiros o direito de acesso à justiça na intensidade e

com a responsabilidade com que o faz este governo. É por isso que, quando alguns

da Oposição questionam se este governo tem programas, o povo mineiro sabe que

tem; nós que acompanhamos suas ações sabemos disso. Ora, o pior cego é o que

não quer ver, e o pior surdo, o que não quer ouvir.

Falando em um tom mais elevado, no intuito de chamar atenção principalmente
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desses que têm o desejo de não ouvir e de não enxergar o que está acontecendo em

nossa Minas Gerais, temos de lembrar que este Estado, caro Deputado João Leite,

está muito mal olhado por Brasília. Em entrevista concedida pelo ex-Presidente da

Petrobras, de sobrenome Gabrielli, vimos que deixará a direção da Petrobras e vai

servir ao governo do seu Estado, a Bahia, onde será recebido com carreata, muitos

fogos e festas. Ora, sua principal bandeira na Bahia, mineiros e mineiras, é que, no

exercício  da  direção da  Petrobras,  “eu,  Sérgio  Gabrielli,  tirei  de  Minas  Gerais  os

investimentos propostos para esse Estado e os trouxe para nós, para a comemoração

dos baianos”. Fogos e festas para ele e prejuízo para Minas Gerais. Essa é uma das

bandeiras  do  Gabrielli,  para  ostentar  na  sua  candidatura  na  Bahia.  Também  em

Pernambuco  se  comemora  a  nova  instalação  da  Fiat,  inicialmente  proposta  para

Minas Gerais – da mesma forma, isso nos foi tirado e levado para outro Estado.

Pernambuco, há 20 dias, foi uma triste notícia para Minas Gerais, quando o Ministro

Bezerro  ou  Bezerra  disse  que  aquele  Estado  recebeu  quase  80%  dos  recursos

porque Minas não tem projeto. Mas também foi detectado que o filho do Bezerro ou

do  Bezerra  recebeu  das  empresas,  que  mandaram  dinheiro  para  o  Estado  de

Pernambuco fazer essas obras, a maior contrapartida para sua candidatura.

Minas Gerais, orgulho-me de ser mineiro. Mas há falso mineiro “tirando uma” de

mineiro, que não é mineiro nem de longe; nasceu aqui, pode ter sido um aborto, uma

oportunidade.  Eu  carrego comigo  a  minha certidão  de  nascimento,  hoje  a  minha

certidão de casamento, e faço isso com muito orgulho: mineiro de Cristais. Mas sou

mineiro orgulhoso das tradições de Minas Gerais, mineiro que não tem coragem de

virar as costas para o povo de Minas, como tem feito a atual Presidente. Não sou

votado em Belo Horizonte, mas é hora de perguntar: e o Anel Rodoviário? Não sou

votado na região de Ipatinga, de Governador Valadares, mas e a BR-381 Norte, a sua

duplicação? Cadê a extensão do nosso trem metropolitano urbano, que só foi feita no

governo passado? Mas, então, que Minas é essa da qual V. Exa. se esqueceu? E

toda manifestação da Oposição nesta Casa tem sido marcada pelo ataque pessoal ao

Senador  Aécio  Neves.  Isso  porque  o  Senador  Aécio  Neves  foi  citado  pelo  ex-

Presidente Fernando Henrique, em uma entrevista feita no exterior. FHC disse que

hoje, no Brasil, tem-se um nome de convergência, um nome preparado, que é o do



529
____________________________________________________________________________

Senador. E daí a necessidade de atirar, de tentar destruir a imagem de um homem

que tem uma riqueza no seu nome, por tradição de família, e glória no seu passado

de realizações.

Caro Presidente, permita-me não decepcionar o Deputado João Leite, caso não lhe

conceda aparte de 1 minuto. Solicito a V. Exa. que seja benevolente, como tem sido

com os demais pares. Encerrarei meu pronunciamento na sequência. Com a palavra,

o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa. não

deveria fazer  isso,  pois  pode também ser  censurado.  O Minas sem Censura não

permite isso. Mas, já que o aparte me foi concedido, quero parabenizar o Deputado

Duarte Bechir por esse discurso em defesa de Minas Gerais. Não ouvimos uma voz

sequer levantar-se do partido que está no poder central em favor de Minas Gerais. V.

Exa.  é quem assoma a  essa tribuna  e fala  em defesa do  nosso Estado,  Estado

esquecido, Estado rejeitado. E a preocupação da Oposição nesta Casa é com as

janelas  da Cidade Administrativa,  tentando interditar  a Cidade Administrativa,  mas

não se ouve nem uma palavra sobre o Anel Rodoviário Norte. Tanta propaganda,

tantos gastos, e absolutamente nada.

Deputado Duarte Bechir, ouvindo seu pronunciamento, assim como o do Deputado

Rômulo Viegas,  quero dizer:  o  governo do PT foi o pior  governo da história  para

Minas Gerais.

O Deputado Duarte Bechir – Concluindo, Sr. Presidente, teria eu a oportunidade de

continuar a nossa fala e mostrar ainda muitos dos esquecimentos do governo federal

com relação ao nosso Estado.

Para finalizar: Presidente Dilma, ser mineiro não é tão somente nascer em Minas,

mas é Minas, cara Presidente, nascer no coração de V. Exa. Que nós não sejamos

esquecidos,  principalmente  nos  momentos  que  mais  precisamos.  Vidas  foram

ceifadas,  estradas  e  cidades  destruídas,  e  o  bezerro  mamando  no  Estado  de

Pernambuco. Assim não dá, Sra. Presidente. A faxina deve continuar, mas Minas não

pode ser esquecida. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
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O  Deputado  Sebastião  Costa  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  pessoas  que

acompanham a TV Assembleia,  telespectadores,  senhoras e senhores,  depois  de

acompanhar  os  pronunciamentos dos Deputados Rômulo Viegas e Duarte  Bechir,

entendo  que  não  seria  necessária  a  minha  presença  nesta  tribuna.  Todavia  há

sempre algum fato a acrescer quando os temas colocados são relevantes. Quero

cumprimentar o Deputado Rômulo Viegas pelo seu pronunciamento e fazer aqui um

comentário  interessante,  que  poderá  servir  de  estímulo  a  futuras  campanhas

eleitorais no Brasil. Primeiro, se as privatizações tivessem sido desastrosas para o

País, assim que houve a mudança política, algo tinha que ser feito em contrário para

revertê-las, mas isso não ocorreu, o que tacitamente deixou claro que elas foram

benéficas ao Brasil e a diversos serviços que fora da iniciativa privada não teriam o

sucesso que tiveram.

Agora, nove anos depois, a iniciativa do governo federal deve ser até louvada por

mim pessoalmente, porque veio dizer que quem estava certo, há nove anos, era o

governo daquela época. Tanto assim que continuam acontecendo as privatizações,

permitindo maior agilidade nos serviços, o que a estrutura pública não permite em

nenhuma sociedade evoluída. Portanto, o pronunciamento de V. Exa. foi oportuno,

num momento em que ocorrem novas privatizações com o nome de concessões.

Quero crer que será muito proveitosa e necessária a privatização. Lamento que tenha

demorado, pois muitos dos problemas que aí estão já poderiam ter sido resolvidos.

Mas  há  uma  questão  principal  que  me  traz  a  esta  tribuna.  Não  sei  se  será

necessário  o  uso  dos  óculos,  mas,  por  segurança,  eles  estão  aqui.  Se  houver

necessidade, farei uso deles para ler alguns números que contém esta reportagem de

um jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais, assim como outras de

publicações anteriores contidas neste grupo de folhas, que trago para uma leitura

mais detalhada se necessário for.

Preocupamo-nos com as chuvas e inundações. Sou de uma região quase limítrofe

com o Estado do Rio de Janeiro. Sou natural de Divino, na Zona da Mata, e, da minha

terra natal ao Estado do Rio de Janeiro, não há 40km em linha reta, se tiver. Portanto,

conheço e convivo com o desespero das pessoas que fazem parte da população

ribeirinha dos Rios Carangola, que banha a cidade onde nasci; Muriaé, que recebe
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alguns  afluentes  –  aliás,  de  certa  altura  em  diante,  o  Rio  Carangola  a  ele  se

incorpora; e Paraíba do Sul. São rios que têm grande parte de seu curso de água no

Estado  de  Minas  Gerais.  Quando  há  um  planejamento  ou  uma  tentativa  ou  um

paliativo, entendo que os recursos liberados devem ser para comprar o analgésico,

porque a doença vai continuar. Isso é apenas para amenizar o sofrimento imediato e

intenso de pessoas, mas não lhes devolve a confiança e a esperança de continuar

vivendo nas cidades onde escolheram morar.

Preocupa-me, e quero dar aqui uma informação em relação à qual não sei se terei

sucesso para sempre,  mas, de 1985 até hoje, as águas da enchente nunca mais

voltaram a atingir casas na cidade onde fui Prefeito. Naquela ocasião construímos,

acima da cidade, a cerca de 1.800m, uma ponte que permitia  um novo acesso à

cidade  e,  muito  mais  que  isso,  conter  a  correnteza  das  águas  para  que  o  que

passasse por ela não atingisse Divino, cidade onde eu era Prefeito.

Então, costumo dizer que, quanto à questão de enchentes e chuvas – aliás, convivo

com essa situação de perto -,  os Municípios  do Estado do Rio de Janeiro, como

Raposo, Cardoso Moreira, Itaperuna, Porciúncula, Natividade e Campos, sofrem com

o desaguamento das águas. Todavia, não se faz ação alguma. Não estou querendo

sugerir nada. Talvez nem seja ouvido. O governo federal deveria despreocupar-se de

quem governa Minas,  ter  a  compreensão de que o  nosso Estado aplica bem os

recursos. Além disso, permitir que Minas Gerais enfrente os problemas na origem, na

causa, e não, nos efeitos. Qual é a causa? É o transbordamento dos Rios Muriaé,

Carangola  e  Paraíba  do  Sul,  como  aconteceu  na  cidade  de  Além  Paraíba.  A

preocupação é permanente.

Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. é engenheiro e compreende essa questão mais

facilmente que eu, que sou advogado de formação.

Outra questão interessante é que precisavam ser cadastradas e acompanhadas as

chamadas represas que, às vezes, fazemos na zona rural, porque, de repente, com o

grande volume de água e a pressão da água que ela própria represa, isso pode se

transformar num pesadelo de uma hora para a outra. Há uma preocupação sobre o

episódio de Guidoval nesse sentido, e gostaria de compartilhá-la com a Casa. Esses

Municípios do Estado do Rio de Janeiro têm muito mais condição financeira que os
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de Minas Gerais. Lá se distribui o Fundo de Participação, o “royalty” e o ICMS para os

95 Municípios, enquanto, em Minas Gerais, trabalha-se com a mesma taxa do Fundo

de Participação para 853 Municípios.

Volto  a  repetir  que,  se  o  governo  federal  estiver,  de  fato,  preocupado  com  os

problemas dos Municípios do Rio de Janeiro, é preciso que se preocupe primeiro com

os  Municípios  de  Minas  Gerais.  Isso,  independente  de  o  Rio  não  merecer.  Na

verdade, é porque a causa do que o atinge, as circunstâncias que lá ocorrem são

consequências e efeitos dos rios que nascem e banham grande parte do Estado de

Minas Gerais.

Nesta oportunidade, quero fazer uma reflexão no intuito de que não se preocupe

com esse quantitativo que foi liberado, porque isso não significa nada para o que

aconteceu em Cataguases, Muriaé, Miraí, Guidoval, Além Paraíba, assim como em

outras cidades que também sofrem os reflexos dessas mesmas consequências. O

que nos preocupa é  que o planejamento  é  feito  só com vistas  a  desabrigados  e

desalojados.  Precisamos  ter  a  preocupação  de  que  não  haja  futuramente  outros

desabrigados nem outros desalojados. Para isso é indispensável que o governo tenha

um planejamento e o Ministério da Integração Nacional faça, de fato, a integração de

Minas com o Rio, mas com a responsabilidade de que, onde se inicia o curso de

água, comecem por ali as devidas providências, evitando novos aborrecimentos que

vêm se repetindo ano a ano, de dois em dois anos, na maioria das cidades mineiras.

Desta vez, para minha alegria, no Rio Carangola não houve transtorno algum. As

águas  se  mantiveram  dentro  do  curso  normal,  um  pouco  alteradas,  mas  sem

nenhuma consequência, nenhum estrago ou prejuízo financeiro com as enchentes.

No  entanto,  Muriaé  e  Paraíba  do  Sul  foram  rios  que  trouxeram  consequências

desastrosas para as populações banhadas por eles.

Neste momento, quero ouvir o Deputado Rômulo Viegas, que manifestou o desejo

de  expor  opinião  sobre  o  tema.  Volto  a  repetir,  Deputado,  aliás  quero  render

homenagens ao Eng. Teófilo Guilherme Reis, que, à época projetava a construção da

ponte,  quando  fui  Prefeito,  e  teve  a  ousadia  de,  no  dia  da  enchente,  visitar  as

nascentes,  as  cachoeiras,  para  calcular  em quanto  tempo o  rio  transborda  e  em

quanto tempo volta ao seu curso normal.
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O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Muito obrigado, Deputado Sebastião

Costa.  Quero  também  parabenizá-lo  por  submeter  a  este  Plenário  um  tema  de

extrema importância. V. Exa, como ex-Prefeito e parlamentar de vários anos nesta

Assembleia mineira, sabe que todo final de ano e início do outro esbarramos nesses

problemas.  Há  uma  união,  claro,  de  toda  a  população,  com  envolvimento  dos

governos federal, estadual e municipal. A solidariedade é muito grande.

A minha São João del-Rei  teve esse problema de enchente.  Um dos principais

bairros, o Vila Nossa Senhora de Fátima, foi totalmente inundado. Estive lá, andei de

barco com a água passando acima do teto das casas. A população se mobiliza, e são

doados muitos alimentos e remédios; roupas são sobejamente doadas. Mas o que

necessitamos mesmo, aliás V. Exa. falou muito bem sobre isso, é de um Ministério e

de uma Secretaria de Estado para que haja interação. Tem de haver envolvimento

das três esferas do governo, federal, estadual e municipal, porque todo fim de ano e

início do outro acontece a mesma coisa. Alguns Prefeitos ainda não têm a Defesa

Civil  instalada em seu Município.  É uma dificuldade para se repassarem recursos

tanto do Estado quanto da União, porque há burocracia, tem de haver o decreto de

calamidade e outros dispositivos legais.

Como as eleições municipais estão se aproximando, é necessário que o tema das

enchentes seja pauta de discussão,  de programa de Prefeitos.  V.  Exa.  raciocinou

muito  bem,  está  faltando  planejamento.  As  pessoas  moram  na  cidade,  vivem  na

cidade.  Então  é  preciso  que  haja  maior  rigor  na  liberação  de  construções  de

edificações,  acompanhamento  técnico  de  engenheiros  qualificados  pelo  nosso

conselho  para  fiscalizar  essas  construções  e  examinar  as  nascentes  dos  rios.  E,

como V.  Exa.  disse,  o  governo  federal  entra  com  recursos,  aportes,  para  ativos

pequenos.

O jornal “Estado de Minas” de hoje fez um alerta. O que o governo federal liberou

para  Minas  é  dinheiro  para  cesta  básica.  Isso  o  Estado,  as  Prefeituras,  as

associações de bairros e igrejas deram. O que se necessita realmente é de recurso

para  a  reconstrução  das  nossas  cidades.  Há cidades  que  vão precisar  de  muito

dinheiro para se reconstruírem. É muito, não é pouco, não. Então, parabenizo V. Exa.

porque esse tema é de extrema importância.
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O  Deputado  Sebastião  Costa  –  Agradeço  ao  Deputado  Rômulo  Viegas  a

intervenção.  Com  a  experiência  de  ex-Prefeito,  engenheiro  e  professor,  V.  Exa.

conhece profundamente as questões estruturais que hoje envolvem as três esferas

de poder.

Parece-me que o meu tempo já está terminando. Então,  para finalizar,  gostaria,

Deputado João Leite, de tranquilizá-lo. No momento em que se faz um carnaval com

o lançamento de livros fazendo alusão a privatizações de outros governos, inicia-se

um  novo  capítulo  de  privatizações  no  Brasil.  Mas  vejo  isso  com  esperança  e

otimismo.  O atestado de idoneidade às privatizações  anteriores  foi  dado em oito,

nove anos.  Se há algo de errado, então por que não foi  alterado? Se não houve

alteração é porque tacitamente se concordou com tudo o que estava feito. O meu

abraço e muito obrigado.

Gostaria muito de ter oportunidade de conceder aparte a V. Exa., Deputado Rogério

Correia, para debatermos sobre os temas que estamos expondo, porque compreendo

que V. Exa. também tem uma contribuição muito grande a dar. Entretanto, sou um

cumpridor do Regimento e, portanto, não quero ultrapassar o limite, para não ser...

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Não iria ultrapassar o limite de V. Exa,

não. Se V. Exa. permite, apenas gostaria de dizer que a diferença entre privatização e

concessão é bastante grande. Um dia vamos poder debater sobre isso. Qualquer um

pode entender essa diferença. Teremos oportunidade para isso.

O Deputado Sebastião Costa – É uma questão apenas de adjetivos, sem nenhuma

mudança de conteúdo. É apenas uma questão de adjetivos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite – Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, todos que nos acompanham nesta reunião da tarde, que teve muitos

pronunciamentos importantes e uma novidade, que é a tentativa do PT de explicar

que não faz privatização, mas concessão por 200 ou 100 anos. Eles não privatizaram

nada. Guarulhos não foi privatizado, e, a partir de agora, ouviremos que o PT privatiza

diferentemente do PSDB.

O  Deputado  Sebastião  Costa,  com  sua  experiência,  lembrou  que,  se  as
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privatizações foram tão ruins, por que em nove anos o PT não reverteu as que foram

feitas?  Seria  interessante  reverter  a  privatização  da  telefonia,  porque  assim

voltaríamos  para  o  tempo  do  orelhão,  colocando  aquelas  fichinhas  para  fazer

ligações. É isso que o PT queria para o Brasil. Ou, quem sabe, reverter a privatização

da Vale, que, depois que foi privatizada,  pagou aproximadamente 300 bilhões em

impostos e gerou 30 mil novos empregos. Eles querem comparar o preço da Vale

daquele tempo com o preço de hoje, Deputado Sebastião Costa.

O PT não sabe nem pedir. Pediram 3,2 bilhões por Guarulhos, e o leilão saiu por

16,2 bilhões. Então, agora viveremos um tempo no Brasil em que o PT dirá que é

diferente,  que  não  privatizou,  que  fez  concessão.  Então  explicarão  a  nós  que

privatização  é  diferente  de  concessão.  Eles,  que  criticam  o  Governador  Geraldo

Alckmin o dia inteiro pelas concessões das estradas estaduais de São Paulo, que

criticam a concessão da MG-050, que liga Minas Gerais, Juatuba e Betim à divisa

com São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, passando por Passos, Itaú de Minas e São

Sebastião do Paraíso.  Eles  xingaram aquela  concessão.  Disseram:  “Não  faremos

isso; não privatizaremos; não concederemos.” E agora querem dizer que o que fazem

é diferente. É perfeitamente igual, com um detalhe: a concessão deles tem dinheiro

público. O BNDES deu dinheiro. É ele que também faz obras em Cuba e no metrô de

Caracas.

Não tem um centavo...

Já terminou o meu tempo? Vou concluir, pois o Minas sem Censura não permite

que eu fale a mais e que presida as reuniões. O Minas sem Censura diz que não sou

nada nesta Casa. Deputado Sebastião Costa, eles são sem censura, mas o Minas

sem Censura censura todos nós. É muito interessante!

Então concluo dizendo que teremos um novo tempo de debate e embate no nosso

país, com o PT jurando que não irá privatizar. Entretanto vemos que ele privatiza, não

coloca recurso do BNDES em Minas Gerais, mas coloca em Cuba e em Caracas,

para Chávez e para Castro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições



536
____________________________________________________________________________

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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Sargento Rodrigues, cujo teor foi publicado na edição

anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. verificasse que

não há quorum para continuação dos trabalhos. Então, peço a V. Exa. que encerre de

plano, conforme determina o Regimento, os trabalhos da reunião de hoje.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (-  A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 14/2/2012.).

Levanta-se a reunião.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Escola Estadual Ordem e Progresso

Apresentação

A requerimento do Deputado Bosco, do Deputado Dalmo Ribeiro e do Deputado

Carlin  Moura,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  visitou,  no  dia

31/10/2011, a Escola Estadual Ordem e Progresso, no Bairro Nova Gameleira, em

Belo Horizonte, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o Edital "Processo

Seletivo 2012" e a Portaria nº 001/EEOP/ACADEPOL/PCMG/2011.

Participaram da visita o Deputado Bosco, o Deputado Paulo Lamac, o Deputado

Carlin  Moura  e  a Deputada Liza  Prado,  que foram acompanhados por  Marisa  de

Oliveira Costa, Diretora da Escola Estadual Ordem e Progresso; Maria de Lourdes
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Rodrigues  Fassy,  Superintendente  Regional  de  Ensino  da  Superintendência

Metropolitana B; Jorge Wagner Ribeiro Barbosa, Delegado-Geral e Diretor do Instituto

de Criminologia da Acadepol; Hudson Ferreira Sales, Assessor Institucional da Polícia

Civil; e Maize Bregues, Diretora Pedagógica da Superintendência Metropolitana B.

Relato

A visita foi um desdobramento da audiência pública desta Comissão realizada em

21/9/2011,  que teve como escopo obter  esclarecimentos sobre  a possibilidade de

encerramento das atividades escolares do turno da noite na Escola Estadual Ordem e

Progresso.  Naquela  oportunidade,  foi  apurado  que  não  havia  a  intenção  de

encerramento do turno noturno na escola, mas foi identificada outra questão passível

de intervenção do Poder Legislativo: a insuficiência do número de vagas reservadas

para alunos não dependentes de servidores da Polícia Civil.

Conforme disposto no art. 3º Lei nº 3.421, de 4/10/65 "o Colégio Estadual 'Ordem e

Progresso' destinar-se-á, preferencialmente, aos filhos dos servidores que exercem

atividades  policiais  inerentes  aos  cargos  específicos  da  Polícia  Civil  do  Estado".

Contudo, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Educação – SEE –,

parte  das  vagas  da  escola  são  destinadas  para  alunos  cujos  responsáveis  não

possuem vínculo com a Polícia Civil.

O Convênio nº 62130892/2009, firmado entre a SEE e a Polícia Civil,  determina

que, no mínimo, 10% das vagas sejam destinados à comunidade externa. Contudo,

segundo informação da Diretora, hoje a escola atende mais que esse mínimo. No

turno da manhã, 40% dos alunos não são dependentes de servidores da Polícia Civil;

no turno da tarde, são 36% e no turno da noite, 88%.

Ainda conforme relato da Diretora, na seleção para entrada dos alunos no ano de

2012, seria reservado para a comunidade externa somente o mínimo regulamentado,

ou seja, 10% do total das vagas. Pretendia-se, ainda, que as possíveis vagas ociosas

na  categoria  dos  candidatos  dependentes  de  policiais  não  fossem  ocupadas  por

alunos da comunidade externa, tendo em vista que é necessário reservar vagas para

possíveis solicitações de transferência de dependentes, além de a instituição estar

operando acima da capacidade, o que tem comprometido a qualidade do ensino.

Vale destacar que, embora nos turnos da manhã e da tarde exista grande demanda
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reprimida, em 2011, foram fechadas duas turmas do período noturno por não terem

sido ocupadas vagas suficientes.

Os  Deputados  ponderaram  que,  diante  da  grande  demanda  da  comunidade

externa, pelo menos parte das vagas remanescentes dos dependentes deveriam ser

ocupadas por alunos não dependentes e que tal medida certamente contribuiria para

evitar o fechamento de turmas em razão do não preenchimento das vagas.

Diante dos argumentos dos parlamentares, a Diretora Marisa de Oliveira Silva se

comprometeu a aproveitar as vagas remanescentes que não forem preenchidas por

dependentes de servidores da Polícia Civil para a seleção externa de alunos, desde

que  resguardada  reserva  mínima  para  o  público  atendido  prioritariamente  pela

Escola.

Conclusão

Os Deputados reconheceram a importante contribuição da Escola Estadual Ordem

e  Progresso  na  oferta  de  educação  de  qualidade  para  alunos  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  concluíram  que  esse  atendimento  deve  ser

ampliado para os alunos da comunidade do entorno, ainda que os pais não tenham

vínculo funcional com a Polícia Civil.

Diante  do  que  foi  constatado  em  14/10/2011,  esta  Comissão  encaminhou

requerimento à SEE que solicitava a revisão do percentual de vagas destinadas à

comunidade externa, para atender a demanda da comunidade do entorno. A resposta

da Secretaria, encaminhada por meio do Ofício GSA 002550/2011, de 17/11/2011, foi

que a Escola Estadual Ordem e Progresso deverá ampliar de 13 para 15 o número de

turmas do enino médio no noturno e que será celebrado termo aditivo ao Convênio nº

62130892/2009  para  alterar  o  percentual  de  vagas  para  não  dependentes  dos

servidores da Polícia Civil, passando de 10% para 30% das vagas.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Bosco, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Neilando Pimenta.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão

Apresentação
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A requerimento do Deputado Célio Moreira, esta Comissão visitou, no dia 4/11/2011,

o Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, na Capital, com a finalidade de

verificar o andamento das obras no local.

Participaram  da  visita,  além  dos  Deputados  Adalclever  Lopes  e  Célio  Moreira,

respectivamente Presidente e membro da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  as  seguintes  autoridades  convidadas:  Agostinho  Patrus  Filho,

Secretário  de  Estado  de  Turismo;  Sérgio  Alair  Barroso,  Secretário  de  Estado

Extraordinário da Copa do Mundo; Gerson Carvalho, Diretor-Geral do Departamento

Estadual de Obras Públicas, representando Carlos Melles, Secretário de Estado de

Transporte  e  Obras  Públicas;  e  Ricardo  Barros,  Presidente  do  Consórcio  Minas

Arena.

Relato

O  Secretário  de  Estado  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  ponderou  que  a

expectativa  de  sediar  a  abertura  da  Copa  foi  compensada  pela  possibilidade  de

realização  de  dois  jogos  do  Brasil  no  Mineirão.  Caso  avance  na  competição,  a

seleção brasileira fará no estádio um jogo pelas oitavas de final e outro pela semifinal.

Assim, o Mineirão será palco não apenas para jogos de futebol, mas terá estrutura

para receber apresentações musicais e eventos religiosos e disporá de nova atração

turística para a cidade, o Museu do Futebol, um espaço na área externa que conterá

objetos,  fotos  e  material  audiovisual  contando  a  história  do  futebol  mineiro  e

brasileiro.  No que tange aos aspectos relacionados à proteção do meio ambiente,

informou que várias medidas serão adotadas nesse sentido e obras serão realizadas.

A título de exemplo, informou que as árvores cortadas no antigo estacionamento do

estádio foram doadas a artesãos mineiros, que transformarão a madeira em obras de

arte; que o Mineirão utilizará energia solar  para atender  parte de seu consumo e

contará com sistema de captação de água da chuva,  para ajudar  na irrigação do

gramado.

De  acordo  com  o  Presidente  do  Consórcio  Minas  Arena,  serão  investidos

R$654.000.000,00 na reforma do estádio, e esse grupo empresarial terá o direito de

explorar o Mineirão por 25 anos, com a venda de camarotes, espaços publicitários,

aluguel  de lojas e outras fontes de renda. Atualmente 1,5 mil  operários trabalham
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diretamente no canteiro de obras e esse número deverá subir para 2,2 mil em março

de 2012.

Conclusão

Os parlamentares presentes à visita se disseram satisfeitos com as informações de

que  o  cronograma  de  reforma  do  Mineirão  está  sendo  cumprido  rigorosamente,

devendo estar pronta até dezembro de 2013.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

LOCAL VISITADO: ESTÁDIO RAIMUNDO SAMPAIO - INDEPENDÊNCIA

APRESENTAÇÃO

A requerimento do Deputado Célio Moreira, esta Comissão visitou, em 21/11/2011,

o  Estádio  Raimundo  Sampaio  –  Independência  -  com  a  finalidade  de  verificar  a

situação das obras de modernização do estádio.

Participaram da visita os Deputados Célio Moreira e Anselmo José Domingos, que

foram  acompanhados  pelo  Sr.  Sérgio  Alair  Barroso,  Secretário  de  Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo,  Eder  Sá  Alves  Campos,  Gerente  do  Projeto

Estruturador  da  Copa  de  2014,  Gerson  Barros  de  Carvalho,  Diretor-Geral  do

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG, Fernando

Teixeira  Santos,  Diretor  de  Obras  do  Deop-MG,  e  Claudio  Henrique  Morais,

Coordenador de Obras da Construtora Andrade Valladares.

Relato

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados  no  canteiro  de  obras  do  Estádio  Independência  para  receber

esclarecimentos  sobre  o  andamento  das  obras  de  recuperação  do  estádio.  O

Secretário Sérgio Barroso informou que já estão concluídas a fundação e a contenção

dos prédios de serviço e arquibancadas, a estrutura pré-moldada das arquibancadas,

a instalação de estruturas metálicas para as coberturas, o sistema de drenagem do

campo e o plantio do gramado. Informou ainda que a construção do estacionamento,

que terá 422 vagas, já foi iniciada, assim como a edificação dos vestiários.
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Após a conclusão das obras, orçadas em R$ 120 milhões, o estádio ficará por 28

anos  sob  a  responsabilidade  do  Estado,  que  poderá,  a  seu  critério,  repassar  a

administração  à  iniciativa  privada  para  exploração  dos  espaços  publicitários,

restaurantes e camarotes, entre outros. Depois desse prazo, o Independência será

devolvido ao América Futebol Clube.

Conclusão

A Comissão constatou que as obras já estão em fase final e que o Independência

será  um  dos  estádios  mais  modernos  do  mundo.  No  entanto,  demonstrou

preocupação com a questão da mobilidade urbana e as dificuldades de acesso ao

estádio. Foi levantada a possibilidade de realização de uma audiência pública para

discutir  o assunto com a Empresa de Transportes  e Trânsito de Belo Horizonte –

BHTRANS. Os deputados ainda afirmaram que a Assembleia Legislativa continuará a

acompanhar a reforma do Estádio Independência, que tem previsão de abertura dos

portões ao público na segunda quinzena de fevereiro de 2012.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local Visitado: Km 424,3 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias)

Apresentação

A requerimento do Deputado Carlin Moura, a Comissão visitou, no dia 28/11/2011,

as imediações do Km 424,3 da BR-381,  conhecida  por  Rodovia  Fernão Dias,  na

altura do Bairro Jardim Piemonte, no Município de Betim, divisa com o Município de

Contagem,  com  a  finalidade  de  verificar  as  condições  de  trafegabilidade  e  a

necessidade da instalação de passarela para pedestres no local.

Participaram da visita o Deputado Celinho do Sinttrocel, na qualidade de Presidente

"ad hoc" da Comissão; o Deputado Carlin Moura e os Srs. Cleanto Marcos Pedrosa,

Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Betim,  e  Beto  Diniz,  Vereador  da

Câmara Municipal de Contagem.

Relato

A solicitação da visita foi  feita no ano passado pelo Deputado Carlin Moura, em
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função  do  grande  número  de  trabalhadores  que  se  arriscam  todos  os  dias  na

travessia da BR-381, no Km 424,3, próximo a dois parques industriais, sendo que em

um lado está o Bairro Jardim Piemonte e no outro a região conhecida como Pátio das

Transportadoras.

Há  mais  de  dois  anos,  o  sindicato  dos  trabalhadores  da  região  reivindica  a

construção de passarela nesse local, tendo em vista o elevado número de acidentes

ali ocorridos.

Para grata surpresa dos parlamentares, a reivindicada obra já se encontra em fase

final de instalação. Terá um vão de aproximadamente 50m, atravessando três faixas,

além das marginais. A empresa responsável pela obra, a concessionária Autopista

Fernão Dias, aguarda a elevação dos fios de telefonia que passam às margens da

rodovia para iniciar os trabalhos de instalação das vigas sobre as pistas. A passarela

deverá estar pronta até o final de dezembro próximo.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Betim, a passarela

é a mais importante do trecho entre Contagem e Betim, em função do movimento de

pedestres e do elevado risco de acidentes.

Com  efeito,  durante  a  visita  da  Comissão,  vários  pedestres  foram  flagrados

atravessando a rodovia correndo, arriscando-se entre os carros. Eles explicaram que

fazem isso por falta de opção, pois a passarela mais próxima desse trecho está a

cerca de 4km de distância.

Conclusão

Os parlamentares presentes à visita manifestaram contentamento pela realização

de  obra  tão  importante  para  a  segurança  dos  transeuntes  que  cotidianamente

necessitam atravessar nas imediações do Km 424 da Fernão Dias.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,
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Rômulo  Viegas  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

discutir e votar proposição da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.616/2011  (relator:  Deputado

Tenente Lúcio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

2.022, 2.033, 2.036, 2.039 e 2.054/2011. 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 Antônio Carlos Arantes

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para discutir a Lei nº 15.775, de 2005,

que dispõe sobre a regulamentação do serviço público de transporte individual de

passageiros por táxi em região metropolitana, e seus impactos para os taxistas e

suas  cooperativas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  desconvoca a  reunião  extraordinária  de  hoje,  às  20

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

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Cássio  Soares  e  Almir  Paraca  (substituindo  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, Secretário de Assuntos

Institucionais  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  informando  a  impossibilidade  de

proceder a extensão do itinerário da linha 4102, no Aglomerado da Serra. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.598/2011,

em turno único, é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão,

uma vez que seu parecer não foi publicado previamente. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.018,  2.030,  2.031  e

2.055/2011. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1.937/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Cássio Soares e Almir Paraca em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para o aumento do efetivo policial que atende ao Município de Peçanha, bem como a

destinação de novas viaturas, inclusive moto-viaturas e equipamentos de segurança

pública para essa localidade, por solicitação da Associação Comunitária do Distrito de

Santa Tereza do Bonito Peçanha; Cássio Soares, João Leite e Almir Paraca em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

adoção de medidas que contenham o aumento  da  criminalidade no Município  de

Passos;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  da

Justiça  pedido  de  providências  para  o  aumento  do  quadro  de  pessoal  da  Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais, tendo em vista o fato de Minas Gerais ser o

Estado com a malha viária mais extensa do Brasil, o que implica a necessidade de

pessoal suficiente para o policiamento das rodovias federais, conforme salientado em

audiência  pública  desta  Comissão,  realizada  em  Governador  Valadares,  em

18/11/2011. 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, 7 de fevereiro de 2012.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Cássio Soares – Sargento Rodrigues.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo Carneiro Leão e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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  as  matérias  constantes  na  pauta  e  comunica  o

recebimento  de  ofício  do  Sr.  Jacson  Rafael  Campomizzi,  Procurador  de  Justiça

Coordenador do Procon Estadual, publicado no “Diário do Legislativo”, em 3/12/2011;

e  de  convite  do  Sindicato  dos  Médicos  de  Minas  Gerais,  para  que  a  Comissão

participe  do  coquetel  de  confraternização  de  fim  de  ano  a  ser  realizado  em

16/12/2011, às 19h30min, na sede do Sindicato. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, em turno único, das quais designou como relatores os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.517/2011  (Deputado  Neider

Moreira); e 2.650/2011 (Deputado Doutor Wilson Batista). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.165/2011, no 1º

turno (relator: Deputado Doutor Wilson Batista, em virtude de redistribuição), deixa de

ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 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. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.165, 1.314,

2.000 e 2.304/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação,

é aprovado o Requerimentos nº  2.017/2011.  Submetido a discussão e votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final dos Projeto de Lei nº 2.218/2011. Passa-se à
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3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para discutir  a  situação do Hospital  Júlia  Kubitscheck,

diante da falta de profissionais nas área de urgência, emergência e pediatria; Carlos

Mosconi e Hely Tarqüínio em que solicitam sejam encaminhados ao Secretário de

Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  assegurar  o  fornecimento  dos

medicamentos para epilepsia em todos os Municípios; e ao Colegiado de Secretários

Municipais de Saúde para que oriente os Secretários Municipais de Saúde a fazerem

o  cadastramento  das  pessoas  com  epilepsia  e  assegurarem-lhes  o  acesso  aos

medicamentos  necessários;  e  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.475/2011, apresentada pelo seminário

legislativo "Pobreza e desigualdade" e por Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho

dos  Povos  Indígenas  de  Minas  Gerais  e  outros,  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater a saúde da população negra. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio- Wilson Batista.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 14/12/2011

Às 10h6min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  André  Quintão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Bosco,  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
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de

Educação, em que encaminha ofício do Sr.  Leonardo Petrus, da Subsecretaria de

Administração do Sistema Educacional; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”,  na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Francisco  José

Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, e da Sra. Karen Dantas Kopper,

Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,

Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (13/12/2011). O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei  nºs 268/2011,  no 1º  turno (Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);  2.368/2011,  (Deputado Carlin  Moura);  2.626/2011 (Deputado

Neilando Pimenta); e 2.657/2011 (Deputado Bosco), os três últimos em turno único.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.299/2011, que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 2.071 a 2.076, 2.078, 2.082, 2.092 e 2.099/2011.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs 2.332 a 2.335 e 2.375/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita

sejam  realizadas  visitas  ao  Vale  da  Eletrônica,  no  Município  de  Santa  Rita  do

Sapucaí, para conhecer o funcionamento do Instituto Nacional de Telecomunicações;

e  ao  Instituto  Federal  de  Ensino,  câmpus  do  Município  de  Inconfidentes,  para

conhecer o trabalho realizado por essa instituição; e Adelmo Carneiro Leão em que

solicita seja formulado voto de congratulação com o Prof. José Graziano da Silva, por

sua eleição, em 26/6/2011, para o cargo de Diretor-Geral da Organização das Nações

Unidas para Agricultura e Alimentação, sendo o primeiro latino-americano a ocupar

esse cargo, e pela homenagem recebida na Universidade Federal de Uberlândia, com

o  título  de  Doutor  Honoris  Causa.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do
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Deputado Neilando Pimenta e retira-se da reunião o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

É  aprovado  relatório  de  visita  realizada  por  essa  Comissão  na  Escola  Estadual

Ordem e Progresso, em 31/10/2011, o qual segue publicado após as assinaturas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Bosco, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Carlin Moura – Paulo Lamac.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Elismar Prado, por indicação

da  Liderança  do  PT)  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria

Resende, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2011: ofícios dos Srs.

Ricardo  Belione  de  Menezes,  Comandante-Geral  da  Guarda  Municipal  de  Belo

Horizonte,  e Waldemar  Antônio  de  Arimatéia,  Procurador-Geral  de  Justiça Adjunto

Institucional. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.651/2011, em

turno único, para cuja relatoria designou o Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.079/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão,

em virtude de redistribuição); e o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
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Lei nº 348/2011 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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 do Deputado Doutor

Wilson Batista em que solicita seja encaminhado à Presidência do Senado Federal

pedido  de  providências  para  que  seja  colocado  em  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº

277/2005, que permite à pessoa com deficiência se aposentar com menor tempo de

contribuição; e da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada visita conjunta

com a Comissão de Assuntos Municipais à Estação Ferroviária de Belo Horizonte a

fim  de  verificar  suas  condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência.

Registra-se a presença do Deputado Luiz Carlos Miranda. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência marca o novo horário das reuniões ordinárias da Comissão

para as terças-feiras, às 16 horas, agradece a presença dos parlamentares, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 14/12/2011

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Sebastião Costa e Carlin Moura. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata

da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos  demais  membros  da

Comissão presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência  informa que  a  reunião  se

destina a debater a dívida pública do Estado. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meira,

Coordenadora Executiva do Núcleo Mineiro de Auditoria Cidadã da Dívida; e os Srs.

Dalmy Freitas de Carvalho, Secretário Municipal de Fazenda, representando Marília

Aparecida  Campos,  Prefeita  Municipal  de  Contagem;  Conselheiro  Sebastião
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Helvécio,  Corregedor  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Sérgio

Miranda  de  Matos  Brito,  Coordenador  Estadual  da  Auditoria  Cidadã  da Dívida;  e

Virgílio  Guimarães,  economista,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Carlin  Moura,

respectivamente, autores do requerimentos que deram origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. 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, 2 de fevereiro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Délio Malheiros – Rômulo Viegas.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda e Tadeu Martins Leite, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Luiz Carlos Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Prosseguindo, comunica o recebimento de ofício da Sra.

Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, publicado no “Diário

do  Legislativo”  de  13/12/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.655, 2.667/2011 (Deputado Luiz Carlos Miranda); 2.529, 2.647, 2.670, 2.487/2011

(Deputado Tadeu Martins Leite); 1.711, 2.671, 2.689/2011 (Deputado Juninho Araújo);

2.612/2011 (Deputada Rosângela Reis); 2.676, 2.674, 2.673 e 2.399/2011 (Deputado

Pompílio Canavez), 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, é aprovado o parecer
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pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 679/2011 na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta (relator: Deputado 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 1.300, 2.322, 2.618, 2.620,

2.625 com a Emenda nº1, 2.628, 2.630, 2.632 com a Emenda nº1, 2.635, 2.652 e

2.653/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.069, 2.070, 2.080, 2.085,

2.097, 2.098 e 2.103/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.113, 2.340,

2.343, 2.366, 2.372, 2.374, 2.383, 2.394, 2.398, 2.407, 2.431 e 2.459/2011. 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  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja

encaminhada ao relator do Projeto de Lei nº 1.794/2011, em tramitação nesta Casa,

cópia das notas taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária desta Comissão, destinada a

discutir  a  criação  do  Programa Estadual  de  Capacitação  e  Qualificação  Social  e

Profissional,  a  fim  de  oferecer  subsídios  para  análise  da  matéria;  do  Deputado

Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  encaminhado  ofício  ao  Presidente  da

Câmara Federal para agilizar a votação e a aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/1999. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA  AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Pompílio
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Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

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

Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a proceder ao lançamento da campanha nacional

"Reforma Agrária - Essa Conquista não está à Venda", do Incra, além de debatê-la, e

a discutir a evolução da organização social e produtiva dos assentamentos e seus

principais  problemas.  A Presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião

para ouvir os Srs. Rubens Giaquinto, Delegado Federal (substituto), representando o

Ministério de Estado do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; Carlos Calazans,

Superintendente  do  Incra  no  Estado;  Alencar  Santos  Viana  Filho,  Secretário  de

Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e representante do Iter-MG; Maria

Rita Fernandes de Figueiredo, Diretora do Departamento de Política Agrária e Meio

Ambiente  da  Fetaemg;  Sílvio  Netto,  dirigente  estadual  do  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais sem Terra, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  e  os  Deputados  Fabiano Tolentino,

Rômulo  Viegas,  Doutor  Viana  e  Rogério  Correia,  autores  dos  requerimentos  que

deram  origem  ao  debate,  tecem  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  a

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

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião, passa à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, e retira de pauta o

Projeto de Lei nº 2.727/2011, no 2º turno, 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 2.063, 2.084,

2.086, 2.087, 2.088 e 2.093/2011. 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, 8 de fevereiro de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Doutor Viana.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio, Ivair Nogueira, Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes (substituindo este ao

Deputado  Antônio  Júlio,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.353/2011 na forma do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Bruno Siqueira - Sargento Rodrigues - Romel Anízio - Cássio

Soares

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2011

Às  14h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Gilberto Abramo, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação final.

Suspende-se a reunião. Às 15h25min são reabertos os trabalhos com a presença da

Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Duarte Bechir,  Gilberto Abramo e

Luiz Henrique. O Presidente Duarte Bechir acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.521/2011, para o qual designou relator o Deputado Gilberto Abramo. 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 de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.521/2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo – Luiz Henrique

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE EUGÊNIO FERRAZ PARA O CARGO DE

DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA OFICIAL, EM 2/2/2012

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Fábio Cherem, Anselmo José Domingos e Paulo Lamac, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente “ad hoc”,  Deputado Rômulo

Viegas, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira  reunião da Comissão.  A Presidência  informa que a reunião  se destina a

eleger  o  Presidente  e  o Vice-Presidente e,  a  seguir,  determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Anselmo José

Domingos  para  atuar  como  escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para

Presidente  o  Deputado Rômulo  Viegas  e  para Vice-Presidente  o  Deputado Fábio

Cherem, ambos com três votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente e

designa  o  Deputado  Anselmo  José  Domingos  relator  da  matéria.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Fábio Cherem - Anselmo José Domingos.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/2/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

a  Deputada  Liza  Prado  e  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e  Rogério  Correia.

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. 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 realizado debate

público para discutir o financiamento da assistência social e a prestação de contas,

com o objetivo de divulgar os procedimentos para utilização dos recursos; e Rogério

Correia (2), em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com

a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  a

infraestrutura  da  Cidade  Administrativa,  tendo  em  vista  a  queda  de  janelas  e  as

denúncias  de problemas que afetam as condições de trabalho de mais de 16 mil

trabalhadores e populares que circulam diariamente em suas dependências; e seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações sobre a falta de pagamento da reposição das aulas em decorrência da

greve realizada no ano de 2011 aos professores das escolas  estaduais  mineiras.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/2/2012

Às 18h15min, comparece na Escola Palomar Piagetiana, no Município de Lagoa
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Santa,  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  as  ameaças  e  possíveis

violações  de  direitos  humanos  sofridas  por  ambientalistas  de  Lagoa  Santa.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Giêdra

Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública da União; Ana Íris Teixeira Silveira, cantora;

Júlia de Abreu Pinheiro, Vice-Presidente do Instituto Pró-Endêmicas, representando o

Sr. Luiz Antônio Cruz Souza,  Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG; Mônica

Guimarães,  moradora  do  Bairro  Recanto  da  Lagoa;  Luciene  Rodrigues  Reis,

representante  do  Movimento  Preserve  a  Lagoa;  Maria  Elisa  Castellanos  Solá,

arqueóloga; e o Sr.  Daniel Medeiros de Souza, Superintendente de Regularização

Ambiental, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 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

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

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Sargento Rodrigues, Presidente – Rogério Correia – Almir Paraca.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE EUGÊNIO FERRAZ PARA

DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA OFICIAL, EM 8/2/2012

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Fábio Cherem e Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fábio Cherem, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder à

arguição pública do Sr. Eugênio Ferraz, indicado para o cargo de Diretor-Geral da

Imprensa Oficial, a apreciar o parecer do relator e a discutir e votar proposições da

Comissão. Registra-se, também, a presença dos Deputados Romel Anízio, Antônio

Carlos  Arantes  e  Tiago Ulisses.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Sr.  Eugênio

Ferraz para sua explanação, ao relator,  Deputado Anselmo José Domingos, e aos

demais parlamentares presentes, que fazem questionamentos ao indicado, conforme

consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Anselmo

José  Domingos  para  a  leitura  do  seu  parecer,  que  conclui  pela  aprovação  da

indicação do Sr. Eugênio Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  do  indicado  e  dos  demais

participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Anselmo José Domingos - Fábio Cherem.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.639/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Solar de Cultura Artística Arte Miúda, com sede no

Município de Diamantina.

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 2.639/2011 pretende declarar de utilidade pública o Solar de

Cultura Artística Arte Miúda, com sede no Município de Diamantina, entidade sem fins

econômicos,  fundada  em  1988,  que  tem  por  escopo  despertar  o  interesse  e  a
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sensibilidade das crianças e dos adolescentes pela arte.

Desde a sua fundação, a instituição desenvolve projetos de resgate e divulgação da

cultura em Diamantina e região. Um importante exemplo é o Memória Musical, que

divulga a tradição seresteira desse Município e que deu origem ao Grupo de Seresta

Infantojuvenil da Arte Miúda, que se apresenta com frequência em Diamantina e em

outras cidades brasileiras.

Entre as diversas apresentações do grupo, merecem destaque a abertura do Minas

ao  Luar  realizado  em  Belo  Horizonte  em  2000;  a  inauguração  do  auditório  do

Memorial  JK em Brasília;  e  a inauguração da iluminação de Natal  no  Palácio  da

Liberdade,  nesta  Capital.  O  grupo  já  gravou  dois  CDs  com  músicas  de  seresta,

chorinho  e  flauta:  “Diamantina  –  uma  joia  rara”  e  “Encantos  de  Diamantina”,

divulgados por todo o Brasil.

Cabe ressaltar que o Solar de Cultura Artística Arte Miúda desenvolve também um

trabalho filantrópico de pesquisa e descoberta de novos talentos.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido 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° 2.639/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.688/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Orgânica Montes Claros, com sede

no Município de Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 2.688/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Orgânica  Montes  Claros,  com sede  no  Município  de  Montes  Claros,  entidade  de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa de bens e direitos

sociais coletivos e difusos relacionados ao meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição promove a educação, a defesa, a preservação e a

conservação  do  meio  ambiente  e  do  desenvolvimento  sustentável;  incentiva  o

voluntariado;  realiza  a  experimentação  não  lucrativa  de  novos  modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

fomenta  estudos  e  pesquisas  de  tecnologias  alternativas;  e  divulga  informações

técnicas e científicas de interesse de seus associados.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  entidade  Orgânica  Montes  Claros,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.688/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  a  proposição  em  epígrafe  proíbe  a

comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e produtos

similares no Estado.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados a esta proposição, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.588/2011, de autoria

do Deputado Carlos Mosconi; o Projeto de Lei nº 1.594/2011, de autoria do Deputado

Duarte  Bechir;  o  Projeto  de  Lei  nº  1.599/2011,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo

Perrella; e o Projeto de Lei nº 1.606/2011, de autoria da Deputada Liza Prado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer.  A
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Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.545/2011  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, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame pretende  proibir  a  comercialização,  a  distribuição  e  a

utilização  de  serpentinas  metalizadas  e  produtos  similares  no  âmbito  do  Estado.

Determina aos órgãos  competentes do Poder  Executivo  a função de fiscalizar  os

estabelecimentos  que  comercializarem  produtos  dessa  natureza  e  estabelece

penalidades para o caso de descumprimento de suas disposições.

O  projeto  em  análise,  assim  como os  demais  que  lhe  foram  anexados,  foram

motivados  pelo  acidente  ocorrido  no  Município  de  Bandeira  do  Sul,  durante  as

festividades pré-carnavalescas de 2011, quando o contato de um trio elétrico com a

rede de energia, provavelmente por meio de uma serpentina metalizada, causou a

eletrocussão de 16 pessoas, bem como ferimentos em outras 55. O acidente causou

grande comoção no Município de Bandeira do Sul e foi amplamente noticiado nos

meios de comunicação.

Infelizmente, as mortes decorrentes de acidentes em geral se amplificam durante os

períodos  de  festas  carnavalescas.  Nessa  época,  aumentam,  por  exemplo,  as

ocorrências de afogamentos em rios e lagoas, assim como os óbitos causados por

acidentes  automobilísticos.  Ilustrativo  desse  quadro  foi  o  número  expressivo  de

mortes ocorridas durante o período de Carnaval de 2011, quando, segundo boletim da

Polícia Rodoviária Federal, 213 pessoas morreram nas estradas, quase 50% a mais

que em 2010.

Os eventos trágicos ocorridos em Bandeira do Sul foram atípicos, pois não estavam

claros para a coletividade os riscos que poderiam advir do manuseio de serpentinas

metálicas próximo às redes elétricas. A comprovação desses riscos justifica que este

parlamento estadual apresente norma para prevenir acidentes semelhantes.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposição em exame, sobretudo com

as  modificações  pertinentes  que  lhe  foram  apresentadas  na  Comissão  de
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Constituição e Justiça,  na forma do Substitutivo nº 1.  As alterações propostas no

substitutivo,  além  de  tornarem o  texto  mais  objetivo  sob  os  preceitos  da  técnica

legislativa,  acertam  ao  remeter  a  fiscalização  da  aplicação  da  norma  ao  já

consagrado regime do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a determinação da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

4/6/2003,  esta  Comissão  deve  pronunciar-se  também  sobre  as  proposições

anexadas. O objetivo de todas elas é prevenir acidentes com serpentinas metalizadas

ou produtos similares por meio da proibição de sua fabricação e comercialização em

território  estadual.  Esse objetivo já  está  atendido na redação do Substitutivo nº  1

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.545/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2012.

João Leite,  Presidente – Cássio Soares, relator – Maria Tereza Lara – Sargento

Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 2/2/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Délio Malheiros e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Sebastião Costa, Carlin Moura, Duarte Bechir e

Fábio  Cherem.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, 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  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão e comunica o recebimento de correspondência: do Sr. Geraldo Luiz Muniz

Rodrigues,  Secretário  de  Macroavaliação  Governamental  do  Tribunal  de  Contas,

publicada no Diário do Legislativo de 28/1/2012. A Presidência comunica a realização

de debate público com o tema “A renegociação da dívida dos Estados com a União”,

no dia 13/2/2012, às 14 horas, no Plenário desta Casa. 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 Adelmo Carneiro Leão (3) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para examinar os procedimentos a serem observados

na esfera jurídica no processo de renegociação da dívida pública do Estado; em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  ouvir  o  Sr.  Lindolfo

Fernandes  de  Castro,  Presidente  do  Sindicato  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita

Estadual de Minas Gerais; e em que solicita seja ouvida, nesta reunião, a Sra. Maria

Eulália Alvarenga de Azevedo Meira, Coordenadora Executiva do Núcleo Mineiro de

Auditoria  Cidadã  da  Dívida.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir  a  Sra.  Maria Eulália  Alvarenga de Azevedo Meira.  Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2012.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –  Antônio  Júlio  –  Délio

Malheiros.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, André Quintão e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

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

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.758, 2.771 e 2.773/2011 (Deputado

André Quintão);  2.759,  2.764,  2.767,  2.769,  2.770 e 2.780/2011 (Deputado Bruno

Siqueira); 2.761, 2.765, 2.775 e 2.776/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.760, 2.772 e

2.777/2011 (Deputado Luiz Henrique); 2.762 e 2.778/2011 (Deputado Delvito Alves);

2.763, 2.766 e 2.768/2011 (Deputada Rosângela Reis).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 267, 2.192 e

2.636/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Bruno

Siqueira, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos

Projetos de Lei nºs 1.035 e 2.357/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e 2.523/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

1.168/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade dos Projetos de Lei nºs 31, 2.426, 2.457, 2.707, 2.715, 2.734 e 2.736/2011

(relator: Deputado Luiz Henrique); 1.334, 2.681, 2.708, 2.724, 2.742, 2.721, 2.735 e

2.737/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição no caso

dos cinco primeiros projetos); 2.155 e 2.682/2011, 2.690/2011 com a Emenda nº 1,

2.705,  2.740  e  2.741/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de

redistribuição no caso do primeiro 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 em que

se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.691, 2.693,

2.704, 2.711, 2.712, 2.716, 2.719, 2.720, 2.723, 2.733, 2.739 e 2.744/2011. 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 fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Luiz Henrique –

André Quintão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, 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  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada

entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão; e Mara Machado Guimarães Corradi, Gerente de Vigilância

Sanitária  de  Belo  Horizonte  (12/1/2012);  e  dos  Srs.:  Ricardo  Augusto  Simões

Campos,  Presidente  da  Copasa-MG;  Carlos  Eduardo  Vieira  Camargo,  Chefe  de
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Gabinete  da  Presidência  do  Inmetro  (13/12/2011);  Djalma  Bastos  de  Morais,

Presidente  (2)  da  Cemig  (12  e  24/1/2012);  do  Deputado  Federal  Ademir  Camilo

(12/1/2012); e dos Srs. Paulo Maurício Bandeira de Mello, Gerente-Geral da Refinaria

Gabriel  Passos,  informando  que  a  Refinaria  Gabriel  Passos  não  firma  contratos

diretamente com as distribuidoras, mas apenas atende os contratos firmados entre a

Petrobras e as distribuidoras, por tipo de produto, segundo um modelo padrão aceito

por todas as distribuidoras e homologado pela Agência Nacional  do Petróleo, Gás

Natural  e  Biocombustíveis.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 2593/2011, no 1º turno (Deputado Duilio de Castro); 1601/2011, no

2º turno (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,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 158/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio).  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº

2.544/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio).O Projeto de Lei nº 1.905/2011 é retirado

da pauta,  atendendo-se a requerimento do  Deputado Antônio Júlio  aprovado pela

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

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  2.128/2011.  Registra-se  a

presença do Deputado Délio Malheiros. 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, Liza Prado e João Vitor  Xavier  em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública, com a presença de membros da Comissão de

Direitos Humanos, para discutir a queda do Edifício Vale dos Buritis, no Bairro Buritis,

nesta  Capital,  a  ameaça  de  desabamento  de  outros  imóveis  e  a  situação  dos

moradores no que se refere aos prejuízos que estão a suportar; Délio Malheiros (4)

em que solicita seja realizado debate público para discutir a atual situação da saúde

suplementar no Brasil e das projeções futuras para essa situação, bem como para
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apresentar  propostas  para  melhoria  do  setor;  seja  encaminhado  ao  Procon

Assembleia pedido de providências para que oficie os hospitais particulares de Belo

Horizonte para averiguar o cumprimento da legislação que determina o atendimento

preferencial de idosos, gestantes, lactantes e de outros grupos que menciona; seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  prestar  homenagem  ao  Promotor  de

Justiça José Lins  do Rego Santos;  seja realizada visita  aos Bairros  Paraíso,  São

Lucas e Mangabeiras, nesta Capital, para avaliar as condições físicas dos imóveis ali

localizados, tendo em vista os deslizamentos ocorridos e os riscos de desabamento

enfrentados pelos moradores; Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

para discutir a moradia popular de interesse social e a função social da moradia; e do

Deputado Duilio de Castro em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para obter esclarecimentos sobre a atuação da BHTRANS, da PMMG e do DER-MG

na fiscalização dos táxis dos permissionários que transportam passageiros na região

que  compõe  o  Colar  Metropolitano  da  Região  Metropolitana  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, 14 de fevereiro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.518/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o Projeto de Lei nº 2.518/2011 visa instituir o

Dia  Estadual  do  Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,

Gastronomia, Entretenimento, Diversão e Lazer.

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,
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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.

Fundamentação

As atividades produtivas passam atualmente por importantes transformações. Entre

elas,  podemos  destacar  segmentos  cuja  importância  tem  crescido  em  relação  a

setores produtivos tradicionais. Entre esses segmentos que têm se fortalecido, e para

os  quais  a  matéria  em  análise  visa  instituir  dia  comemorativo,  se  encontra  o  do

turismo, hospedagem, gastronomia, entretenimento, diversão e lazer. O aumento da

produtividade da mão de obra, da renda e da expectativa de vida, que possibilita o

usufruto de mais tempo livre, tem aumentado a participação e a importância desses

setores na produção econômica, não apenas no Estado e no Brasil, mas na maior

parte dos países

De  forma  geral,  essas  atividades  econômicas  acarretam  reduzido  impacto

ambiental,  mas elevado potencial  de geração de valor,  emprego e renda.  Em um

Estado como Minas Gerais, que possui atrativos variados em todas as suas regiões,

como cidades históricas, festas tradicionais,  festivais de música popular  e erudita,

mostras  de  cinema,  festivais  de  inverno,  estâncias  hidrominerais,  cadeias  de

montanhas, centros de convenção e equipamentos para realização de esportes de

aventura,  esses  segmentos  são  de  grande  importância.  Os  grandes  eventos

esportivos dos próximos anos, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo,

que terão atividades no Estado, ressaltam o potencial dos setores econômicos que se

visa homenagear com a instituição de dia comemorativo.

Entretanto,  a situação atual  desses ramos da atividade econômica ainda admite

muitas melhorias. A qualificação e profissionalização desses setores é baixa, e muitas

empresas e profissionais atuam na informalidade. Dessa forma, é sintomático, por

exemplo, que o setor turístico brasileiro atraia apenas um quinto do fluxo de visitantes

internacionais que um país como a Malásia, que possui extensão territorial e número

de habitantes muito inferiores aos do Brasil, atrai.

Assim,  ao  se  instituir  um dia  comemorativo,  coincidente  com o  Dia  Mundial  do

Turismo,  para  os  profissionais  que  atuam  nas  áreas  citadas  acima,  além  de  se
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conferir  uma justa homenagem a esses trabalhadores, favorece-se a reflexão e o

debate sobre os empecilhos para um maior desenvolvimento desses setores. Como

exposto  acima,  esses  setores  tem  ganhado  importância  nos  últimos  anos,  e  é

razoável pressupor que tal valorização continuará nos próximos anos em virtude de

alterações da sociedade global.

Embora exista norma federal que trate do tema, a Lei nº 10.457 de 2002, o projeto

em estudo é mais abrangente que essa norma. A lei federal institui o Dia do Bacharel

em  Turismo.  Entretanto,  há  mais  trabalhadores,  que  não  apenas  o  bacharel  em

Turismo, também conhecido como turismólogo, que são importantes na cadeia do

turismo e do entretenimento. Assim, é proveitoso que o projeto em estudo avance

nesta Casa.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.518/2011, em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.905/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e da Deputada Liza Prado, o projeto de lei

em epígrafe “dispõe sobre campanha permanente de divulgação da Tarifa Social de

Energia Elétrica no Estado e dá outras providências”.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  objetiva  criar  campanha  educativa  permanente  de

divulgação  dos  descontos  de  tarifa  de  energia  elétrica  para  os  consumidores

enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, conforme estatui a Lei Federal

n° 12.212, de 20/1/2010.
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Consoante o projeto, as concessionárias de energia elétrica deverão fazer constar,

nas  faturas  desse  serviço  enviadas  a  unidades  consumidoras  beneficiadas,

mensagem de divulgação do direito ao desconto.

Estabelece ainda a proposição que a divulgação será feita também por equipes

treinadas  para  esse  fim  e  por  toda  a  mídia  –  televisiva,  radiofônica,  impressa  e

eletrônica.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou, em seu parecer, que a proposta está

compatível  com  as  normas  de  cunho  constitucional  e  legal  que  versam  sobre  a

matéria.

O art. 24 da Constituição da República delega ao Estado membro a competência

para legislar sobre produção e consumo.

A Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,

estabelece, no capítulo Da Política Nacional de Relações de Consumo, o princípio da

educação e informação de fornecedores e consumidores quanto ao seus direitos e

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

Desse modo,  a proposição em apreço vem facilitar  o acesso do consumidor  de

baixa renda ao desconto nas faturas de energia elétrica, a que tem direito.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.905/2011.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Antônio Júlio, relator – Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.176/2011 disciplina

a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela

internet  e  estabelece  critérios  de  funcionamento  para  empresas  no  Estado  e  dá

outras providências.

A proposição, no 1º turno, foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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  análise  pretende  inserir  no  universo  jurídico  mecanismos  de

proteção ao consumidor que utiliza a internet para efetuar a compra de produtos ou

serviços.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Evidenciou também que o Código de Defesa do Consumidor – CDC – não

contemplou as relações jurídicas decorrentes do comércio eletrônico e muito menos

aquelas  decorrentes  das  chamadas  vendas  coletivas.  Para  melhor  adequar  a

proposição  aos  preceitos  constitucionais,  propôs  a  Emenda  nº  1,  que  trata  da

supressão dos arts. 6º, 7º e 8º. De fato, o art. 6º invade a competência dos demais

entes federados, o art. 7º já se encontra disciplinado no CDC e o art. 8º se mostra

desnecessário,  uma  vez  que  as  relações  existentes  entre  fornecedores  e

consumidores no comércio eletrônico são classificadas como relações de consumo.

No que se refere ao mérito, o conteúdo da proposição é altamente complexo e,

conforme informações da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria vem sendo

discutida  em diversos fóruns por  todo o  País,  inclusive em comissão de notáveis

instituída pelo Senado Federal.

No entanto, o projeto não tenta esgotar o assunto, apenas disciplina a existência do

serviço  telefônico  de  atendimento  ao  consumidor,  define  a  responsabilidade  da

empresa  que  vende  produtos  e  serviços  eletrônicos,  identifica  essa  empresa,

determina os requisitos mínimos para informações sobre esses produtos e serviços e

disciplina o envio de correspondências somente para clientes pré-cadastrados que

tenham autorizado expressamente o recebimento de ofertas e promoções para sua

conta de correio eletrônico.

Nesse contexto, é dever do Estado exercer ação governamental específica, no que

diz respeito à venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra
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coletiva pela internet, intervindo e impedindo a existência de distorções nessa relação

consumerista, sem falar na exigência estatal no que se refere a qualidade, segurança,

durabilidade  e  desempenho  dos  produtos  e  serviços  oferecidos  ao  público

consumidor nos sítios de internet.

Se  é  certo  que  o  consumidor  é  a  parte  vulnerável  nas  sobreditas  relações  de

consumo, não pode o Estado permitir exageros oriundos do progresso tecnológico e

econômico. Cabe ao Estado, efetivamente, buscar o equilíbrio, baseado na natureza

das coisas e no bom-senso. O objetivo é harmonizar os interesses dos consumidores

e fornecedores,  não apenas com base no tratamento das partes  envolvidas,  mas

também na adoção de parâmetros de ordem prática, como é o caso do projeto em

tela.

Com o objetivo de aprimorar a técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Trata-se,  então,  de  uma medida  das  mais  acertadas,  por  criar  critérios  para  o

funcionamento de empresas que cuidam da venda eletrônica de produtos e serviços,

razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 2.176/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda

nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra

coletiva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

vendas coletivas fornecerão aos consumidores as seguintes informações sobre as

ofertas veiculadas:

I – quantidade mínima de compradores para a liberação da oferta;

II – prazo para a utilização da oferta por parte do comprador de, no mínimo, seis

meses;

III  – endereço, telefone, razão social e Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica –

CNPJ – da empresa responsável pela oferta;
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IV – a forma de agendamento para a utilização da oferta;

V – a quantidade máxima de cupons que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom da oferta poderá ser utilizado;

VII – número de clientes que o fornecedor do serviço pode atender por dia.

§ 1º – Além das informações de que tratam os incisos deste artigo, deverão ser

informados possíveis efeitos colaterais do consumo do produto ofertado, em caso de

alimentos ou cosméticos, bem como dos serviços de estética postos à venda.

§ 2º – As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não

poderão ter tamanho inferior a 20% (vinte por cento) do tamanho da letra utilizada

para a divulgação da oferta.

§  3º  –  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  deverão  informar,  na

página inicial do sítio de venda coletiva, seu nome, endereço, razão social e CNPJ.

Art.  2º  –  As  ofertas  de  vendas  coletivas  de  que trata  o  art.  1º  serão enviadas

somente  a  clientes  pré-cadastrados  que tenham  autorizado expressamente  o seu

envio.

Art.  3º  –  O prazo  para devolução dos valores pagos,  caso não seja atingido  o

número mínimo de compradores para a liberação da oferta de que trata o inciso I do

art. 1º, é de três dias úteis.

Art. 4º – Na página inicial do sítio de venda coletiva, cuja hospedagem se dará por

empresa sediada em território nacional,  constará o nome da empresa responsável

pela hospedagem.

Art.  5º  –  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

vendas coletivas ficam obrigadas a disponibilizar serviço telefônico de atendimento ao

consumidor em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto Federal nº

6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

Art. 6° – As infrações ao disposto nesta lei sujeit am o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Antônio Júlio – Liza Prado.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.020 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.020/2011,  de  autoria  do  Deput ado Gustavo Perrella,  que

declara de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de São

José da Lapa, com sede no Município de São José da Lapa, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.020/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Movimento  das  Donas  de  Casa  e

Consumidores de São José da Lapa, com sede no Município de São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento das Donas de

Casa e Consumidores de São José da Lapa, com sede no Município de São José da

Lapa.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.587 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.587/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor II

de Ipatinga – Consep II –, 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 § 1° 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 N° 2.587/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

02 de Ipatinga – Consep 02 –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública do Setor 02 de Ipatinga – Consep 02 –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.621 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.621/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de Campo

Belo, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.621/2011

Declara de utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de

Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o São  Luiz Futebol Clube, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.633 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.633/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Atlética Águias de Ouro, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.633/2011

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Águias de Ouro, 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 Atlética Águias de Ouro,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

do Deputado Durval Ângelo; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 179, 180,

181, 182 e 183/2012 (encaminhando a Indicação nº 57/2012 e os Projetos de Lei nºs

2.856,  2.857,  2.858  e  2.859/2012,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -

Ofício  -  Questões  de  ordem  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.860 a 2.871/2012 - Requerimentos nºs 2.411 a

2.418/2012 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Questões de ordem -

Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

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

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente
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Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, em 1745 o Rei Frederico II, da Prússia,

tinha construído seu grande palácio e, ao olhar pela janela do palácio, percebeu que

o moinho de trigo atrapalhava aquela bela visão. Tentou de todas as formas comprar

do moleiro aquele simples moinho. Dada a intransigência do moleiro, chamou-o até o

palácio e disse-lhe: o senhor sabia que sou o rei de toda a Prússia e posso tomar,

desapropriar  e  derrubar  o  seu  moinho?  Qual  foi  a  resposta  daquele  camponês,

daquele simples moleiro? Sei de tudo isso, mas Vossa Alteza não entende que ainda

há juízes em Berlim. Acho que essa passagem real é significativa, porque o moinho

representa a liberdade, e tivemos ontem uma grande decisão de uma Juíza, não de

Berlim, mas de Lagoa Santa. Temos uma luta de dois anos da Comissão de Direitos

Humanos pela não verticalização de Lagoa Santa. Havíamos ganho uma liminar que

tinha sido mantida em Brasília contra essa verticalização. No dia 16 de dezembro,

fomos  traídos  por  uma “Promotora  de  Injustiça”,  de  triste  memória  no  Ministério

Público, cujo nome é Janaína, que, na calada da noite, fez um acordo. O Juiz de

plantão, num termo de ajustamento de conduta, permitiu a verticalização de Lagoa

Santa, especialmente a construção de um hotel de cinco andares na orla da lagoa.

Pois bem! O dia de ontem é a demonstração da fala desse moleiro. Há Juízes em
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Lagoa Santa. A Dra. Sandra, Juíza daquela Comarca, acolhendo a representação da

Comissão  de  Direitos  Humanos  e  de  moradores  locais  contra  esse  termo  de

ajustamento de conduta, resgatou a liminar numa ação desta Assembleia Legislativa,

impedindo a  construção  de  hotéis  de  cinco  andares  e  a  verticalização  de  Lagoa

Santa.  Ontem  eu  dizia,  na  visita  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável em Buritis, que aquela área de filito é cárstica e põe em

risco... – aliás, estamos vendo a queda de prédio. A Lagoa Grande de Lagoa Santa

está sobre uma camada de filito numa região cárstica. Prédios lá estão rachando.

Portanto, quero fazer aqui um destaque, um repúdio ao Ministério Público do Estado

de Minas Gerais na pessoa da Promotora Janaína, de Lagoa Santa, que, de forma

escusa e pouco transparente, fez um termo de ajustamento de conduta lesivo aos

moradores daquela cidade e ao meio ambiente. Ao mesmo tempo quero destacar, ao

citar  aqui  a  história  do  Rei  Frederico  II  da  Prússia,  em  1745,  diante  daquele

camponês que o interrogou dizendo: “O senhor que não entende, ainda há Juízes em

Berlim”. Não sabemos o desenrolar da história do moleiro com Frederico, da Prússia,

mas ficamos sabendo dos moradores de Lagoa Santa: decisão favorável da Justiça.

Esperamos que o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme pedido desta

Casa encaminhado pela Mesa e aprovado na Comissão de Direitos Humanos, puna

essa Promotora, porque não é o primeiro fato escuso e obscuro que tem naquela

cidade. No entanto, com toda certeza para a democracia e o Estado Democrático de

Direito,  ainda  há  Juízes  de  plantão  sérios,  que  têm  consciência  de  sua  missão.

Posteriormente  solicitarei  que  essas  notas  taquigráficas  sejam  encaminhadas  à

Amagis e à AMB para que as entidades de Juízes saibam que a Juíza Sandra, de

Lagoa Santa,  dignifica  a  categoria  em  detrimento  do que  representa  o  Ministério

Público naquela cidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 179/2012*

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Márcio Eli

Almeida Leandro para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - ITER.

A referida autarquia  tem por  finalidade planejar,  coordenar  e executar  a política

agrária e fundiária do Estado, por meio da regularização de áreas devolutas urbanas

e rurais e de outras ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do

homem à terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável e do

Governo do Estado.

O indicado tem qualificação profissional e experiência administrativa nos setores

público e privado, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Diretor-Geral do ITER.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 57/2012

Indicação do nome do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro para o cargo de Diretor-Geral

do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 180/2012*

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  o  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da municipalidade de construir

uma unidade básica de saúde, buscando atingir o fim último de todo o próprio público,

qual seja de atender o interesse coletivo.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por
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parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.856/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica.

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

imóvel com área de 400,00m², situado na Rua Sílvio Frizone, nº 43, Distrito de Dr. Sá

Fortes, registrado sob o nº 9.314, às fls. 52 do Livro 3, no Cartório do 1º Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se  à  instalação de uma

unidade básica de saúde.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Antônio  Carlos  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º - O Município de Antônio Carlos 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.”

- 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 181/2012*

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,
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Projeto de lei que dá nova denominação à Escola Estadual São José localizada no

Município de Confins.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A alteração da denominação da Escola São José, situada à Rua São José nº 21,

Centro, Município de Confins atende à proposta do Colegiado Escolar que pretende

diferenciá-la de outra unidade de ensino, com a mesma denominação, localizada no

Município de Lagoa Santa.

Ressalto que não existe, no Município de Confins, outro estabelecimento, instituição

ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme

Exposição de Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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

Escola Estadual São José, de ensino fundamental e médio, localizada na Rua São

José, nº 21, Centro, no Município de Confins.

A alteração da denominação ora proposta para a Escola Estadual São José visa

diferenciar a unidade de ensino, devido à existência de outra escola estadual com a

mesma denominação em município próximo de Confins. Pelo fato das escolas serem

próximas  uma  da  outra,  tem  ocasionado  extravio  de  documentos  e  atraso  no

cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2012.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.857/2012

Dá nova  denominação à  Escola  Estadual  São José localizada  no  Município  de

Confins.

Art.  1º  -  Passa a denominar-se Escola Estadual  São José de Confins  a Escola

Estadual São José, de ensino fundamental e médio, localizada na Rua São José, nº
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21, Centro, no Município de Confins.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 182/2012*

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia,  Projeto  de lei  que altera a denominação de Escola Estadual

localizada no Município de Jenipapo de Minas.

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

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia 18

de junho de 2011, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação

de novo nome para a referida unidade de ensino, qual seja, Escola Estadual Antônio

Ramalho Mota, de ensino fundamental e médio.

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 2.858/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Jenipapo de Minas.

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Antônio  R amalho de Mota  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Comunidade Santo Antônio do

Bolas, no Município de Jenipapo de Minas.

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

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

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

Regimento Interno.



584
____________________________________________________________________________

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 183/2012*

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Neide Oliveira Gomes, de

ensino  fundamental  e  médio,  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio

localizada na Avenida  Doutora Maria Teresinha Rocha,  nº  600,  Bairro Residencial

2000, no Município de Uberaba.

O Projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado Escolar que pretende

homenagear  a  Professora  Neide  de  Oliveira  Gomes  pelo  seu  trabalho  exemplar,

buscando  sempre  o  conhecimento  e  o  aperfeiçoamento  de  suas  atividades  em

diferentes áreas da educação.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme Exposição

de Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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

Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  localizada  na Avenida  Doutora

Maria Teresinha Rocha, nº 600, Bairro Residencial 2000, no Município de Uberaba.

Neide Oliveira Gomes foi uma educadora por excelência, tornando-se modelo de

profissional a ser seguido, principalmente no que concerne à educação, contribuindo,

assim, para o desenvolvimento escolar de todos os alunos.

A denominação ora proposta para a Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e

Médio  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa
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homenagem à Professora Neide Oliveira Gomes.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.859/2012

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Uberaba.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Neide Oliveira Gomes a escola estadual

de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Avenida  Doutora  Maria  Teresinha

Rocha, nº 600, Bairro Residencial 2000, no Município de Uberaba.

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

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antonio

Lerin. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.793/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  973/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 973/2011.)

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, serei bastante breve, até para que

possamos participar da posse do Sr. Glycon Moreira Franco. Mas pedi a palavra pela

ordem, para comunicar aos Deputados, à imprensa e a todo o povo de Minas Gerais

que estou entrando com um requerimento em Plenário para que possamos debater

sobre um tema, e aproveito a presença do Deputado Bosco, Presidente da Comissão

de Educação, para termos, neste início de ano, um relacionamento melhor com os

professores do que foi no ano passado. Infelizmente, a escolha do governo, Deputado

Bosco, não tem sido essa. Hoje o jornal “Hoje em Dia” publicou uma matéria com o

título: “Escolas divulgam carta antigreve”.

Então fui  me inteirar  do que se tratava.  Já  havia  recebido denúncia  de  que as

escolas tinham recebido recurso para a caixa escolar, e esse recurso seria usado por
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professores,  Diretores  e  funcionários  da  escola  para  selar  e  entregar  aos  alunos

cartas  em  que o  governo  comunica  o  que pensa  que  deve ser  comunicado.  Fui

verificar o conteúdo dessa carta, se era de boas-vindas ou do que se tratava. Para se

ter uma ideia, no conteúdo da carta, o governo faz uma análise da greve em que diz

que durante a greve muitas mentiras foram ditas em relação ao salário do professor,

etc., etc. Inicia-se o ano letivo com o governo utilizando verba da caixa escolar, que

poderia ser para troca de lâmpada, conserto de telha, melhorar a alimentação escolar

ou comprar uma coisa ou outra que falta na escola, e falta muito. As Diretoras terão

de selar a carta, distribuí-la aos alunos, enviá-la pelo correio. Uma verba de mais de

R$100.000.000,00 para que se faça, em toda Minas Gerais, a distribuição de uma

carta do governo, de conteúdo contrário ao que o sindicato expôs e pelo que os

professores vêm lutando.  Para que isso? É uma perseguição aos professores? O

governo  se  prepara  para  jogar  professores  contra  alunos  e  usa  os  próprios

professores para distribuir uma carta. Há aí um assédio moral? Penso que sim. A

Diretora que não quiser fazer essa distribuição, dobrar, selar e enviar a carta ou o

professor que não quer que essa carta chegue ao aluno tem liberdade de dizer isso

ou não tomará posse? Várias Diretoras não tomaram posse porque participaram do

movimento grevista. O governo disse que são de cargo de confiança. Dirá a mesma

coisa? Então os professores serão obrigados a distribuir a carta. Esse recurso vem de

onde? Vem também do Fundeb? É justo que o fundamental para o governo seja isso,

ter essa relação? Digo isso, Deputado Bosco, para que o ano letivo não comece com

uma declaração de guerra contra os professores. Qual foi o preço, por exemplo, pago

nas peças publicitárias com a atriz Débora Falabella? Esse é um outro assunto. Há

também  custos  milionários  de  propaganda  do  governo,  num  momento  em  que  a

educação  clama  por  outras  prioridades.  Há  uma  intenção  óbvia  do  governo  de

alimentar um conflito com os professores. Evidentemente essa radicalização imposta

agora pelo governo a quem ele deveria estender a mão, aos professores, e propor

uma nova relação, leva a uma situação de conflito. Portanto, Sr. Presidente, estou

apresentando esse requerimento ao governo do Estado, para que essas questões

sejam  respondidas.  Também  pretendo  entregar  isso  ao  Ministério  Público  e  ao

Ministério do Trabalho e Emprego, para que possam verificar se não há – no meu
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entender há, sim – assédio moral contra professores e Diretores de escola, que são

obrigados  a  distribuir  uma carta  de  conteúdo  não  pedagógico,  que  tem um  forte

componente político ideológico. Não é a primeira vez que faço denúncia em relação a

isso.  Há  um  aparelhamento  ideológico  na  Secretaria  de  Educação.  Fiz  isso  na

ocasião de provas elaboradas. Pediram desculpas e disseram que não fariam mais

isso.  Sr.  Presidente,  por  fim,  um  assunto  que  não tem nada a  ver  com  o  outro.

Gostaria também de relatar à Assembleia Legislativa que estive hoje no velório do

Luís Augusto, uma criança de 7 anos, filho do Prof. Luís Fernando. Representei a

Assembleia  Legislativa.  Foi  um  enterro  muito  triste,  um  momento  de  muita  dor.

Infelizmente  os  próprios  pais  não  puderam  ir  ao  enterro  porque  estão  feridos  no

hospital,  mas  fiz  questão  de  representar  a  Assembleia  Legislativa  e  levar  o

sentimento de todos nós pela tragédia acontecida, Deputados. Muito obrigado.

O Deputado João Leite – Sr.  Presidente, lamento o que vem ocorrendo com os

policiais militares, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro, mas isso é até bom

para compararmos os governos. Minas Gerais passou por uma greve de 100 dias,

insuflada ideologicamente, partidariamente, e o governo e esta Assembleia buscaram

o tempo todo dialogar, ao contrário do que vem fazendo a Bahia e o Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, prenderam policial militar em penitenciária de criminosos comuns. Isso

é  histórico  no  Brasil.  Enquanto  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da

Assembleia, há muitos anos, lutávamos nas discussões que fazíamos para que não

tivéssemos,  em  Minas  Gerais  e  no  Brasil,  civis  conduzidos  para  companhias  e

quartéis da Polícia Militar, mas também não podemos aceitar que policiais militares

sejam levados para a Penitenciária de Bangu, onde estão os maiores criminosos, não

apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e que policiais militares da Bahia, Deputado

Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Assembleia

Legislativa,  sejam  levados  para  penitenciárias  comuns  daquele  Estado.  Ora,  e  o

Partido dos Trabalhadores vem aqui falar sobre o governo de Minas Gerais? Nosso

governo  dialogou  o  tempo  inteiro.  Mas  agora  o  governo  da  Bahia,  o  Sr.  Jaques

Wagner, coloca policial militar na cadeia com preso comum. Isso é uma indignidade; é

inaceitável  no  nosso  país.  E  agora  vemos  novamente  toda  essa  manifestação,

empurrando novamente professores, tentando criar outro clima de greve. Queremos
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lamentar a perda de professores no acidente ocorrido em uma rodovia federal em

Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues, as rodovias federais de Minas Gerais

estão abandonadas. Os acidentes estão aí. Falta duplicação, faltam cuidados, falta a

presença  da  Polícia  Rodoviária  Federal.  A Comissão  de  Segurança  Pública,  por

requerimento de V. Exa., solicitou ao Ministério da Justiça que a Polícia Militar de

Minas Gerais faça “blitz” nas rodovias federais, porque não temos efetivo da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais. Temos uma lacuna de 3 mil homens da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais, um vazio nas nossas estradas. Precisamos de

atendimento,  para  que  não  tenhamos  caminhões  e  carretas  sem  condições  de

trafegar nas nossas estradas. Precisamos da melhoria delas. Precisamos de “blitz”

para evitar a criminalidade, e o Ministério da Justiça não responde à Comissão de

Segurança Pública, à Assembleia Legislativa. Portanto, queremos aqui lamentar, Sr.

Presidente. O Deputado Sargento Rodrigues fez isso hoje, pela manhã, na Comissão

de Segurança Pública: um requerimento duríssimo ao governo da Bahia e também ao

governo  do  Rio  de  Janeiro,  lamentando.  É  inaceitável.  Vimos  outra  coisa

impressionante:  os  Desembargadores  e  os  Juízes  no  Rio  de  Janeiro  negarem  o

“habeas corpus” aos policiais militares. Deputado Dilzon Melo, os policiais militares

permanecem  em  uma  cadeia  com  presos  ligados  ao  tráfico  de  drogas  e  ao

contrabando de armas. Presos cuja prisão foi efetuada por esses militares. Estão os

militares  em  Bangu  I,  sinônimo  de  criminalidade.  Isso  é  quebra  do  pacto

constitucional no Brasil. Não é possível tratar os nossos policiais dessa maneira. Sei

que o Deputado Sargento Rodrigues está inscrito para falar, e quero ouvi-lo, pois hoje

ele foi  designado pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa

para  ir  à  Bahia  e  ao  Rio  de  Janeiro  dar  apoio  a  esses  policiais  miliares.  Quero

comparar  o  que  Minas  Gerais  fez,  o  que  o  Governador  Anastasia  fez,  o  que  a

Assembleia Legislativa fez - o diálogo permanente com os servidores - ao que os

governos  da  Bahia  e  do  Rio  de  Janeiro  fizeram,  que foi  o  contrário:  jogaram os

nossos policiais militares na cadeia. É lamentável, Sr. Presidente, que isso aconteça

dentro da democracia. Se lutamos para que militares não levassem civis a quartéis,

temos que lutar  também para que policiais militares não sejam levados a prisões

comuns. Eles devem cumprir pena dentro dos quartéis. Obrigado.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.860/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A entidade  tem  como  objetivo  promover  ações  e  atividades  que

possibilitem a seus associados o aprendizado e aprimoramento do artesanato através

de ações sociais, palestras, cursos, treinamentos e oficinas, bem como a organização

de feiras e a divulgação dos trabalhos.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Associação  dos  Artesãos  de

Uberlândia, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.861/2012

Declara de utilidade pública o Conselho Central  de Formiga da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central  de Formiga da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Formiga.

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



590
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Inácio Franco

Justificação: O Conselho Central de Formiga da Sociedade São Vicente de Paulo

exerce  atividades  beneficentes,  caritativas,  culturais,  promocionais,  de  assistência

social e de promoção humana.

A referida  entidade  é  totalmente  voltada  ao  auxílio  e  integração  dos  cidadãos

carentes  na  sociedade,  sendo  de  extrema  importância  sua  contribuição  para  o

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Além disso,  preenche todos  os requisitos  legais  para  a  declaração de  utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.862/2012

Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar  ao Município de Estrela do Indaiá o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de Estrela

do Indaiá o imóvel situado nesse Município, na Av. Francisco Campos, registrado no

Livro 13.783, à fls. 199, Livro 3ºCC, do Cartório de Registro de Imóveis de Dores do

Indaiá.

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

funcionamento do Conselho Tutelar do Município.

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, 14 de fevereiro de 2012.

Inácio Franco

Justificação: O imóvel em questão foi doado pelo Município ao Estado de Minas
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Gerais no ano de 1959 para que fosse utilizado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Entretanto, as despesas com o imóvel e o prédio nele construído (água, luz, telefone,

limpeza e conservação) sempre foram custeadas pelo Município. Há muitos anos o

imóvel  tem  sido  utilizado  pelo  Conselho  Tutelar  do  Município,  porém  o  prédio

necessita de reforma, para sua conservação e segurança,  e de adequações, para

melhor atendimento e acolhida aos usuários dos serviços ofertados.

Assim sendo, nada mais justo do que o imóvel retornar ao antigo proprietário, qual

seja o Município de Estrela do Indaiá, que é quem efetivamente o utiliza e o mantém.

Por  essas  razões  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.863/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Experimental  de  Estudos  Espíritas  Dr.

Leocádio José Corrêa, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de  utilidade pública  o  Centro  Experimental  de  Estudos

Espíritas Dr. Leocádio José Corrêa, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Centro Experimental de Estudos Espíritas Dr. Leocádio José Corrêa,

com sede no Município de Novo Cruzeiro,  é entidade civil  sem fins  lucrativos,  de

finalidade filantrópica, assistencial e cultural.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem; atende, dessa forma, aos requisitos legais.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.864/2012

Declara  de  utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores

Rurais da Comunidade do Sapé/ Timirim e Adjacências, com sede no Município de

Angelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Pequenos

Produtores Rurais  da Comunidade do Sapé/  Timirim e Adjacências,  com sede no

Município de Angêlandia.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Comunidade do Sapé/Timirim e Adjacências, com sede no Município de Angelândia, é

uma entidade que 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; atende, dessa forma, aos requisitos legais.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

Por 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 2.865/2012

Dá a denominação de Nivaldo Maciel ao Anel Rodoviário Norte de Montes Claros,

que liga a BR-135 à BR-251.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Nivaldo Maciel o Anel Rodoviário Norte de Montes Claros,
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que liga a BR-135 à BR-251.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Luiz Henrique

Justificação: Considerado um dos ícones da história cultural de Montes Claros e do

Norte de Minas, Nivaldo Maciel Araújo, de origem rural, nasceu em Montes Claros em

1920 e faleceu em 2009, aos 89 anos de idade. Foi político, seresteiro e cantador.

Através da música tornou-se conhecido popularmente por seu inconfundível “aboio” e

se destacou em vida como um dos personagens mais  importantes para a cultura

montes-clarense  e  norte-  mineira,  através  de  participação  nas  tradicionais

cavalhadas, grupos de música e festas agropecuárias. Como Vereador de Montes

Claros, notabilizou-se pelo legado à educação, através da implantação de escolas

públicas nos diversos distritos do Município.

É destacada também sua paixão pela viola sertaneja. Nivaldo Maciel participou da

criação  do  Grupo  de  Serestas  João  Chaves,  que  ganhou  notoriedade  em  suas

apresentações, levando as tradições musicais de Montes Claros e do Norte de Minas

a se tornarem conhecidas no País.

Considerando justa a homenagem pretendida, contamos com o apoio dos nobres

parlamentares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.866/2012

Institui o Dia da Consciência Jovem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Consciência Jovem, a ser celebrado, anualmente,

no último domingo do mês de abril.

Parágrafo único - Na celebração de que trata esta lei, deverão ser realizadas, na

rede  pública  de  ensino,  palestras  e  programas  de  conscientização,  com  ampla

discussão a respeito da juventude, educação, relacionamento familiar, capacitação e

perspectivas para os jovens.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Ser jovem é ter  muita energia e disposição para realizar sonhos, é

acreditar que tudo é possível e, acima de tudo, lutar por um mundo melhor. Jovem é

aquele  ser  cheio  de  expectativas,  cheio  de  esperanças,  que  está  na  fase  de  se

libertar para descobrir o mundo. Assim, todo jovem deve ser incentivado a participar

da vida política, social e cultural de um país, de um Estado ou da região ou cidade em

que vive. Ele precisa ter voz ativa para que possa traçar seu futuro e assegurar sua

estabilidade emocional e profissional.

A população jovem do mundo hoje equivale a mais de um terço da população do

planeta. Por isso, é necessário dar-lhe mais atenção oferecendo novas oportunidades

e muitas melhorias, principalmente na educação. Em contrapartida, para garantir os

seus direitos, o jovem não deve jamais se esquecer de que tem o dever de lutar por

esses direitos:  saber reivindicar o direito à educação, ao ingresso no mercado de

trabalho, à saúde, à segurança nas ruas, à diversão.

Cabe à sociedade preocupar-se com os problemas da juventude,  como uso de

drogas,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  alcoolismo,  tabagismo,  violência,

desemprego e baixo rendimento escolar, e com soluções para dirimi-los ou eliminá-

los.

É óbvio que eles serão o futuro de cada nação e a solução para os problemas do

mundo. Hoje, eles estão atravessando uma fase entre a infância e a idade adulta,

entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Amanhã, estarão ocupando as

cadeiras do governo, a direção das corporações, o mercado de trabalho. Em vista

disso, se faz necessária ao jovem uma formação moral e intelectual que o faça refletir

sobre  os  verdadeiros  problemas  da  vida  em  sociedade,  sobre  o  exercício  da

cidadania e que, sobretudo, o ajude a encontrar um sentido para a vida.

A  educação  tradicional  tem  como  principal  objetivo  a  formação  integral  do

educando,  mas  não  oferece  disciplinas  que  preparem  os  jovens  para  a  vida  em

sociedade  e  para  o  exercício  da  cidadania.  Para  minimizar  esses  problemas,  os

jovens conscientes e a sociedade têm se engajado no movimento do protagonismo
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juvenil, que se relaciona, basicamente, com a preparação do jovem para exercer a

cidadania.

A juventude é uma fase de experimentação em que valores e convenções estão em

jogo. Todo jovem tem o ideal da autonomia, ou seja, ser reconhecido como alguém

cuja voz e opinião poderá, definitivamente, ajudar a mudar o estado das coisas. Ao

estimular  essa autonomia intelectual e a participação nos principais problemas da

comunidade, a sociedade estará formando pessoas capazes de agir e influenciar na

vida política, social e cultural de um país, de um Estado ou de uma região. Estará,

enfim,  formando cidadãos mais  conscientes  e preparados na busca de um futuro

melhor para todos.

A instituição  do  Dia  da  Consciência  Jovem dará  a  oportunidade  de  que  seja

realizada  ampla  discussão  a  respeito  da  juventude,  educação,  relacionamento

familiar, capacitação e perspectivas para os jovens e sobre os problemas por eles

encontrados, como uso de drogas, tabagismo, alcoolismo, falta de educação sexual,

violência, desemprego e outros.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei nesta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.867/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Desenvolvimento

Educacional e Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: O Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural foi fundado em

1º/1/2010,  com  natureza  filantrópica  e  beneficente.  Seu  objetivo  é  desenvolver

programas sociais de ordem promocional e assistencial.
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Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas,  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade. Espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias com órgãos do

Estado, para cumprir as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.868/2012

Institui a medalha Diga Não à Violência Doméstica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituída a medalha Diga Não à Violência Doméstica, destinada a

condecorar cidadãos e entidades que se destaquem por acolher mulheres vítimas de

violência doméstica.

Art. 2º - A medalha de que trata esta lei será concedida:

I – às entidades assistenciais;

II – às casas de abrigo;

III  –  às  unidades  especializadas  para  o  atendimento  e  o  acolhimento  de  de

mulheres vítimas da violência doméstica, seus filhos e suas famílias.

Art. 3º - A medalha Diga Não à Violência doméstica será entregue, anualmente, pelo

Presidente da Assembleia Legislativa em reunião especial,  na data agendada pela

Casa, para comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação: São muitos os casos de mulheres vítimas de violência doméstica. A

maioria  das  agressões  ocorrem  na  própria  residência,  resultando  até  mesmo em

homicídio.

É importante  que  se valorizem  e  se criem mais  entidades,  casas  de  abrigos  e

unidades especializadas para o atendimento e o acolhimento de mulheres vítimas da

violência doméstica, seus filhos e suas famílias, pois, caso não tenham para onde ir,
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não  trabalhem  e  não  tenham  como se  sustentar,  elas  acabam  voltando  para  os

maridos.  Nesse momento  tão  delicado,  elas  precisam de um lugar  para  ficar  até

reestrutur a vida.

Portanto, a medalha Diga Não à Violência Doméstica objetiva agraciar pessoas e

entidades que se destacam e lutam para dar suporte a essas mulheres fragilizadas,

oferecendo-lhes  um  local  seguro,  com  estrutura  familiar,  psicológica,  e  assim,

restabelecer a sua dignidade e autoestima.

Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.869/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  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 Guaranésia o

imóvel, com suas benfeitorias, que consta no Livro de Transcrição das Transmissões

sob a transcrição nº 6.626, à fls. 18, L. 3-O, de 14 de novembro de 1963, com área de

6.000m² (seis mil metros quadrados), situado na Rua Júlio Tavares.

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

funcionamento de órgãos públicos municipais.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  O  imóvel  em  referência  possui  poucas  benfeitorias  em  estado  de

conservação,  tendo  sido  alvo  de  ocupação  por  andarilhos,  razão  por  que  foi

necessária intervenção para que fosse desocupado, tendo em vista a segurança e a

preservação do patrimônio público.
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A natureza da posse pelo Município é a cessão de uso, que é insuficiente para que

haja a alocação de verbas municipais sem a garantia de que o patrimônio fique com o

Município de Guaranésia.

Hoje o imóvel é usado pelo departamento de obras do Município como depósito,

para  acomodação  e  preservação  de  máquinas,  equipamentos  e  materiais  de

construção de forma geral.  Visando dar-lhe  destinação mais  nobre e útil  é  que a

municipalidade  precisa  ter  a  propriedade  do  terreno  para  realizar  intervenções  e

edificações que sejam de maior interesse e necessidade pública.

Hoje,  o  Município  não  dispõe  de  imóveis  próprios  em  número  suficiente  para

acomodar  toda  a  estrutura  administrativa.  Despende  grande  quantia  mensal  com

locações de imóveis para instalação de departamentos municipais e estaduais, o que

vem onerando de forma considerável os cofres públicos.

O imóvel  objeto  de  nossa proposição legislativa  foi  doado pela  Santa  Casa de

Caridade de Guaranésia ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER-MG – em

1963, e sua utilização já teve momentos áureos, servindo de núcleo do órgão, com

número considerável de servidores, veículos e maquinários, que eram utilizados na

manutenção das estradas da região. Funcionava como sub-sede da regional do DER-

MG  de  Passos,  e  suas  ações  alcançavam  Municípios  vizinhos,  como  Guaxupé,

Arceburgo, Monte Santo de Minas e outros.

Há de ressaltar que há mais de dez anos o Estado de Minas Gerais não utiliza mais

o imóvel.  Desde então,  o Município de Guaranésia vem utilizando-o,  mas não de

forma plena, que atenda à real necessidade da cidade, tendo em vista ter a posse,

mas não a propriedade do bem.

A  doação  do  imóvel  ao  Município  será  salutar,  pois,  além  de  trazer  grande

economia,  ainda facilitará o acesso da população aos serviços públicos, já que é

central  e de fácil  localização,  o que trará melhorias  consideráveis para o cidadão

guaranesiano.

Pelo aludido, contamos com os nobres pares para a aprovação da proposição em

tela.

- 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 2.870/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do

Bairro Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores e Amigos do Bairro Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo

do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

Dilzon Melo

Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Moradores  e  Amigos  do  Bairro

Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí, é uma entidade

civil, filantrópica, de caráter beneficente, com prazo de duração indeterminado.

Tem por finalidade representar os moradores do bairro e adjacências, reivindicando

e  solicitando,  quando  necessário,  os  melhoramentos,  através  da  administração

municipal,  órgãos  públicos,  e  empresas  privadas,  bem  como trabalhando  para  o

engrandecimento da comunidade nos setores físico, social e cultural.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Inconfidentes, com sede

no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de 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 2.871/2012

(Ex-Projeto de Lei nº 5.004/2010)

Declara de utilidade pública a Organização Social Clínica Integrada Popular - Oscip

-, 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 Social Clínica Integrada

Popular - Oscip -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2012.

João Leite

Justificação:  A Organização  Social  Clínica  Integrada  Popular  -  Oscip  -,  é  uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 15/7/2009, que tem como objetivo precípuo

desenvolver ações nas áreas ligadas à saúde, à educação, aos esportes, à cultura,

entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

pelo que acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.411/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Banda Forró Bão Dimais pela conquista do Prêmio Arte

e Cultura Inclusiva 2011, edição Albertina Brasil, com o tema "Nada sobre nós sem

nós". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.412/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  os  Srs.  Marcel  Scalon  Cerchi  e  Léo  Luiz  Cerchi,

Diretores  da  Scala  Laticínios,  pelos  bons  serviços  e  produtos  oferecidos  às

sociedades mineira e brasileira por 48 anos. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.413/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Tânia Darc dos Santos, Delegada de Polícia, primeira

mulher a ser nomeada para o cargo de Superintendente de Investigações e Polícia

Judiciária nos 200 anos de existência da Polícia Civil de Minas Gerais. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 2.414/2012, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao

Comitê Gestor do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água -
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Água para Todos, integrante do Plano Brasil sem Miséria, pedido de providências com

vistas  à  implementação  das  políticas  públicas  mantidas  por  esse  Comitê  nos

Municípios do Noroeste de Minas, especialmente nas comunidades do Vale do Rio

Urucuia.

Nº 2.415/2012, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Agricultura, de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e  do  Norte  de  Minas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  de  Saúde  pedido  de

providências  com  vistas  à  implementação,  juntamente  com  o  Comitê  Gestor  do

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - Água para Todos,

integrante  do  Plano  Brasil  sem Miséria,  das  políticas  públicas  mantidas  por  esse

Comitê nos Municípios do Noroeste de Minas, especialmente nas comunidades do

Vale do Rio Urucuia. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº 2.416/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias  de  Educação  e  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  o

reposicionamento das Diretoras de Escola apostiladas que tenham se aposentado

antes da publicação da Lei nº 14.683, de 2003.

Nº  2.417/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  IMA  pedido  de  informações  sobre  quais

publicações  científicas  embasaram  os  dispositivos  legais,  que  menciona,  que

definiram os parâmetros microbiológicos para o queijo minas artesanal.

Nº 2.418/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

governo  do  Estado  pedido  de  informações,  que  menciona,  sobre  a  carta

encaminhada pela Secretaria de Educação a todas as unidades estaduais de ensino

com o objetivo de divulgar  informações aos pais  e alunos e sobre a propaganda

veiculada pelo governo, em todos os meios de comunicação, e protagonizada pela

atriz Débora Falabella. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Glycon Moreira Franco na

vaga decorrente da renúncia do Deputado Cássio Soares para investidura no cargo
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de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Questões de Ordem

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, inicialmente lhe agradeço pela compreensão.

Rapidamente,  em  meu  nome,  em  nome  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia desta Casa, e claro que em nome também de todos os Deputados, quero

manifestar aqui os nossos mais profundos pesares pelo acidente ocorrido no último

domingo  envolvendo  um  ônibus  com  integrantes  do  Sind-UTE  que  pertencem  à

subsede  de  Betim,  quando  do  retorno  do  congresso  realizado  na  nossa  querida

cidade de Araxá. Esse acidente lamentavelmente ocorreu por volta das 22 horas do

último domingo, envolvendo esse ônibus, uma carreta e um veículo, vitimando cinco

pessoas, sendo três delas integrantes do ônibus que retornava desse encontro do

Sind-UTE de Araxá - Edilene Maria Bastos, seu filho Gustavo Bastos Aquino, e Luiz

Augusto de Oliveira. Aos seus familiares queremos manifestar o nosso mais profundo

pesar.  Queremos também, Sr.  Presidente,  discordar  do Deputado Rogério Correia

que,  quando do início  desta  reunião,  fez  menção à  carta  direcionada a  todos  os

alunos da rede estadual pela Secretaria de Educação, dizendo que essa carta acena

de forma negativa com relação ao governo e aos profissionais da educação. O nosso

entendimento não é esse. Pelo contrário, essa é uma carta direcionada a todos os

alunos da rede e estão sendo distribuídas pelos professores e Diretores das escolas

estaduais, dando as boas-vindas aos alunos da rede estadual e dizendo dos avanços

significativos que ocorreram na educação de Minas Gerais, independentemente da

greve ocorrida no ano passado. Hoje mais de 88% das crianças de Minas Gerais de

até oito anos estão lendo e escrevendo. Diz ainda a Secretária que o Estado e o

governo estarão mais felizes ainda quando alcançarmos a meta de 100%. Então, Sr.

Presidente, é uma carta que simplesmente dá as boas-vindas a todos os alunos de

Minas Gerais e não acarretará tanto dispêndio aos cofres públicos porque está sendo

impressa pelas próprias escolas, que gastarão simplesmente o papel e o tôner. Acho

que o objetivo primordial é poder fazer com que as nossas escolas retomem as suas



603
____________________________________________________________________________

atividades no melhor clima possível, e a palavra de ordem deste governo, praticada

em todo momento, o diálogo, não vai ser diferente durante este ano, como não foi

ano  passado.  Sr.  Presidente,  essas  são  observações  que  gostaríamos  de  fazer.

Também queremos  dar  as  boas-vindas  ao  jovem  Deputado  Glaycon Franco,  que

acabou de tomar posse. Queremos cumprimentá-lo, desejando-lhe bastante êxito e

sorte, parabenizando todos os seus familiares e o querido povo de Lafaiete, cidade

onde o Deputado mora e que estará representando a partir de agora, na Assembleia

Legislativa.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero ser bem breve e tratar de

dois assuntos rapidamente. Um deles são os fatos acontecidos recentemente, nesse

sábado, em Belo Horizonte, quando os órgãos da Prefeitura e do Estado liberaram

alguns  pontos  da  cidade  para  que  acontecesse  o  chamado  pré-carnaval.  Sr.

Presidente,  isso é inadmissível.  É  lamentável  que somente a Praça da Liberdade

tenha ganhado publicidade nos jornais  porque literalmente destruíram a Praça da

Liberdade, e o Iphan hoje declara que não tinha conhecimento de que aconteceria

aquilo lá. No São Bento, mais uma vez, vivemos um inferno. Moradores que estão ali,

na entrada principal de acesso ao bairro, na Cônsul Antônio Cadar, ficaram impedidos

de entrar, chegar e sair de suas casas. A principal via de acesso da Raja Gabaglia

para a  parte  de  baixo  do São Bento  estava totalmente congestionada e  crianças

estavam portando garrafas de vodca. Pela minha janela, via os agentes do Juizado

de Menores andando em bloco – aliás, 10 andando juntos. Quando via uma criança

com uma garrafa de vodca na mão, o máximo que faziam era tirá-la, como se fossem

resolver alguma coisa. É uma vergonha! Fizeram da nossa rua um banheiro a céu

aberto, com filas de 10 a 15 pessoas fazendo xixi nos jardins. Está tudo filmado aqui

no meu iPad. Sr. Presidente! Neste breve tempo que V. Exa. me concede, por meio

deste microfone, quero trazer também a minha palavra de repúdio ao pensamento e à

defesa que a recém-empossada Eleonora Menicucci faz do aborto. Queria dizer mais:

ela não pode estar onde está, pois é ré confessa dizendo que já fez dois abortos. Se

aborto no Brasil é crime, ela é ré confessa. Portanto, se é ré confessa, não pode

ocupar  o  cargo que está  ocupando.  Já  começou um movimento  para  que não o

ocupe.  Se  for  substituída,  ela  nos  fará  um  favor,  porque  não  admitimos...  Essa
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questão do aborto tem sido discutida e somos pela vida e não pela morte. Por isso

fica aqui a minha palavra de repúdio não só a ela, mas também à Presidente Dilma,

que a colocou no cargo, tendo as ideias  que tem e fazendo as defesas que faz,

principalmente na questão do aborto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

caríssimos telespectadores da TV Assembleia, que agora está com transmissão ao

vivo pelo Canal 35, UHF, na Região Metropolitana, quero cumprimentar o Deputado

Glaycon Moreira Franco, nosso mais novo colega, que veio da ilustre, importante e

belíssima cidade de Conselheiro Lafaiete, e todos os seus familiares, os Vereadores

presentes e o Sr. José Milton, Prefeito da referida cidade, que presidiu a Associação

Mineira de Municípios. Saúdo o ilustre Deputado Glaycon Franco, que já chega à

Casa num momento importantíssimo, em que aqui se discutem relevantes matérias.

Saliento  a  importância  do  debate  sobre  a  renegociação  da  dívida  pública  dos

Estados, entre eles, o Estado de Minas Gerais, e de alguns Municípios, a qual tem

sido corrigida com índices muito altos, pagando-se juros que variam de 6% a 9,5%.

Sr. Presidente, gostaria de fazer comentário sobre fatos ocorridos ontem. O primeiro

fato é a posse da mineira Graça Fortes na Presidência da Petrobras. É a primeira

mulher  no  mundo  a  presidir  uma  empresa  de  petróleo  de  grande  porte.  É  uma

empresa pública que tem desempenhado papel de destaque no cenário internacional.

Essa empresa conseguiu sobreviver ao período das privatizações, na década de 90.

A manutenção da Petrobras como empresa pública, empresa do povo brasileiro, foi

fundamental,  porque hoje  ela  lidera  o  desenvolvimento  nacional,  fazendo grandes

investimentos.

A Presidenta Graça Fortes tem um papel de destaque como mulher e mineira, à

frente  dessa estatal,  que  bateu  todos  os  recordes  de  extração  de  petróleo,  com

destaque  para  a  extração  em  águas  profundas,  na  camada  de  pré-sal.  Foram

grandes os feitos dessa empresa nos últimos tempos.

Quero aproveitar a chegada da mineira Graça Fortes à Presidência da Petrobras

para restabelecer um diálogo franco e necessário sobre a importância de conquistar
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para Betim e Ibirité o polo acrílico. O projeto do polo acrílico de Minas Gerais, por

razões que não vêm ao caso, ficou esquecido. Precisamos restabelecer, de maneira

soberana, altaneira e respeitosa, o diálogo entre Minas e a Petrobras, para que o polo

acrílico de Ibirité e Betim possa voltar a andar. Isso é muito importante para a Região

Metropolitana e para Contagem, que está localizada próximo da Refinaria  Gabriel

Passos.

Encaminhei  também  um  requerimento  à  Diretoria  da  Petrobras  e  à  Presidenta

Graça Fortes, para verificar se é possível uma parceria com a Petrobras, a fim de

salvar  um  dos  maiores  patrimônios  ecológicos  da  Região  Metropolitana:  o

abandonado  Parque  Fernão  Dias.  Esse  parque  está  à  mercê  de  invasores,  está

completamente  abandonado.  É  uma  área  verde  fundamental,  cumpriu  um  papel

importante na década de 80 e no início da década de 90. Hoje está jogada às traças.

Ninguém se compromete a assumir a administração desse parque. Ele está hoje sob

administração estadual. Tentou-se fazer parcerias com o governo municipal, com as

Prefeituras de Contagem e de Betim, mas não foi possível. Acredito e proponho, que

é preciso, por meio de esforços do governo do Estado e das Prefeituras de Betim e

Contagem, fazer uma parceria com a Petrobras. Se se fizer essa parceria, o Parque

Fernão  Dias  poderá  se  transformar,  voltar  a  ser  uma  grande  área  de  lazer,

entretenimento  e  preservação  do  ecossistema,  justamente  nas  proximidades  da

Refinaria Gabriel Passos. É uma área verde importante e poderá cumprir um grande

papel. Estou fazendo essa reivindicação, endereçando um requerimento à Presidenta

Graça  Fortes,  para  viabilizar  essa  tão  sonhada  parceria,  a  fim  de  que  o  Parque

Fernão Dias volte a funcionar,  abra as portas para a população de Contagem, de

Betim, enfim, de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, não poderia deixar de destacar que ontem esta Casa foi, mais uma

vez,  sede de um acontecimento  histórico.  A Assembleia Legislativa  do Estado de

Minas Gerais recebeu a primeira etapa de uma série de seminários que se realizarão

pelo  Brasil  afora,  para  discutir  as  dívidas  dos  Estados  com  a  União,  contraídas

justamente no final da década de 90, mais precisamente em 1998, época em que a

concepção de desenvolvimento do Brasil estava centrado em um modelo neoliberal,

que acreditava que o desenvolvimento se daria pelo capital financeiro internacional e
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não pelas nossas próprias pernas.

E  nesse  ano  de  1998,  quando  negociamos  as  dívidas  com  os  Estados,

promovemos  uma  modificação  do  sistema  financeiro  nacional:  privatizamos  os

bancos estaduais, e, por meio desse processo de privatização, foi contraída a dívida

para com os Estados, entre eles Minas Gerais, que sofre profundamente com esse

perverso  contrato  de  negociação.  É  muito  importante  repetirmos  os  números  e

repetiremos  quantas  vezes  forem  necessárias  para  que  o  cidadão comum  possa

compreender.  Em 1998,  Minas Gerais devia 12 bilhões de reais.  O povo tem até

dificuldade de entender essa cifra, porque é dinheiro demais. Para nós, comuns, que

somos do povo, esse dinheiro é uma cifra estratosférica. Transcorridos 13 anos até

2011, Minas já pagou 24 bilhões de reais, ou seja, o dobro do que devia em 1998.

Mas pasmem, senhoras e senhores, a dívida continua na casa dos 60 bilhões de

reais, mesmo o Estado já tendo pago 24 bilhões de reais. Isso por quê? Porque foi

imposto um contrato nos moldes do FMI, contrato corrigido pelo IGP-DI, com taxa de

juros de 7,5% ao ano, que é a maior taxa de juros do mundo. Minas paga 400 milhões

de reais por mês só de juros da dívida. Durante o ano, isso equivale a uma cifra de

quase 4 bilhões de reais. A cada ano, essa cifra sai dos cofres de Minas apenas para

pagar os juros, os serviços da dívida pública. Para quem está nos ouvindo entender,

esse valor  significa  uma duplicação da BR-381,  de  Belo  Horizonte  a  Governador

Valadares, ou duas vezes a reforma integral do Rodoanel de Belo Horizonte,  que

ligaria Betim a Ravena, passando por trás do Ceasa. É isso que gastamos e pagamos

de  juros  da  dívida  pública  de  Minas  Gerais  por  ano,  e  essa  situação  não  pode

continuar porque é prejudicial ao desenvolvimento do Estado e do País.

Por isso, o seminário realizado ontem é importante para que estabeleçamos um

modelo de desenvolvimento que valorize o desenvolvimento nacional.

Na mesma época em que foi contraída a dívida de Minas e o sistema bancário foi

privatizado,  em 1998,  também modificamos a lei  de  ICMS, a Lei  Kandir.  Por  ela,

Minas não recebe um centavo de ICMS pelo seu principal produto de exportação, que

é o minério de ferro, porque sobre tudo que é exportado não incide ICMS.

É  muito  interessante  verificar  a  coluna  da  repórter  Raquel  Faria,  do  jornal  “O

Tempo”,  no  dia  6/2/2012,  em  que  menciona  os  dados  do  Ministério  do



607
____________________________________________________________________________

Desenvolvimento, Indústria  e Comércio Exterior.  Quando é comparado o superávit

comercial de Minas Gerais com o do Brasil, ou seja, o que Minas Gerais exporta e o

que importa, chega-se ao índice de 95%. Exportamos o dobro do que importamos.

Então Minas tem tido um papel importante para manter a balança comercial brasileira

superavitária, positiva. Em compensação, não recebemos por isso, porque, desde a

Lei Kandir, que veio na mesma época desse processo de privatização, Minas Gerais

tem saído prejudicada.

Não recebemos pelo nosso minério, temos uma dívida enorme e continuamos com

o Estado em dificuldades. É por isso que esse movimento é de todos os mineiros e de

todos os brasileiros. A Assembleia de Minas Gerais deu uma grande contribuição ao

iniciar esse seminário público e ao instalar a comissão especial, tão bem presidida

pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Essa é a grande bandeira de Minas Gerais nos

próximos dias, pois se trata de um problema que precisamos resolver ainda este ano

se depender da mobilização do povo de Minas Gerais e do Brasil. E vamos fazer isso.

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 Elismar Prado – Sr. Presidente, também gostaria de falar sobre essa

tragédia que acometeu três pessoas que retornavam do IX Congresso do Sind-UTE,

que ocorreu em Araxá do dia 10 ao dia 12 de fevereiro.  Estivemos presentes ao

congresso, que teve a participação de delegados de todas as regiões do Estado de

Minas. Foram três dias de congresso, em que discutimos uma série de questões,

principalmente  a  implementação  do  piso  nacional  da  educação,  que  infelizmente
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ainda  não  é  cumprido  pelo  governo  do  Estado.  Inclusive  justificamos  lá  por  que

votamos contra o Projeto de Lei nº 19.837/2011, imposto pelo governo do Estado,

criando o subsídio. Votamos contra porque ele não garante o pagamento do piso

nacional  da  educação  e  suas  correções,  retira  direitos  dos  trabalhadores,

conquistados com tanta luta e sacrifício, impõe o subsídio com valores já defasados,

não respeita o tempo de serviço nem as promoções por escolaridade e congelou a

carreira  dos  trabalhadores  de  educação  em  Minas  Gerais.  Foi  um  absurdo,  um

verdadeiro descaso a política do governo para a educação em Minas no que diz

respeito  à  remuneração,  e  também  porque  não  respeita  a  jornada  de  trabalho.

Registro o nosso apoio a toda essa mobilização dos professores em Minas Gerais

naquele  congresso,  em  que  o  sindicato  aprovou,  juntamente  com  todos  os

trabalhadores e lideranças do Estado, uma série de caravanas que reivindicarão, em

várias partes do Estado, que o governo cumpra a lei do piso. Não desistimos dessa

luta  por  dignidade,  por  respeito,  por  valorização  dos  nossos  profissionais  da

educação. Acima de tudo nesse momento em que os trabalhadores da educação que

estão nessa jornada, renovando suas forças e lutando por dignidade, valorização e

respeito, foram acometidos por essa tragédia que ceifou a vida de três pessoas que

estavam no ônibus retornando do congresso. Morreram Edilene Maria Bastos, seu

filho  Gustavo  Bastos  de  Aquino  e  Luiz  Augusto  de  Oliveira.  Manifesto  nossos

sentimentos a todos os familiares e amigos das vítimas. É grande a nossa tristeza

neste momento. Desejo-lhes muita força, muita garra. Solidarizo-me com todos os

trabalhadores,  professores  e  professoras,  enfim,  com  todos  os  servidores  da

educação de Minas Gerais que passam por este momento de dor, de sofrimento. A

nossa  luta  não  será  em  vão.  Continuaremos  lutando  com  muita  garra.  Quero,

novamente, registrar o nosso apoio incondicional e irrestrito à causa da educação de

Minas  Gerais,  Estado  que  ainda  não  cumpre  a  lei  federal  do  piso  nacional  da

educação, que é o mínimo exigido para ser pago a um professor.  Infelizmente, o

governo do Estado impõe a política  remuneratória  do subsídio,  que,  infelizmente,

congelou  a  carreira  dos  trabalhadores  da  educação.  Essa  é  uma  política  que

desvaloriza a categoria, ao invés de valorizá-la e dar-lhe dignidade. Queria registrar

aqui os nossos sentimentos e dizer que continuaremos com muita luta e com muita
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força defendendo os nossos servidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, quero apenas prestar um esclarecimento. O

Deputado Elismar Prado fala que o Estado de Minas Gerais continua a não cumprir o

piso estipulado pela lei federal. Ora, aprovado aqui, por esta Casa, no ano passado, o

menor salário de um professor com licenciatura plena é de R$1.320,00, para 24 horas

de trabalho. O piso nacional, no final do ano passado, era de R$1.187,00, para 40

horas. Então,  o Estado está cumprindo, de fato,  até além do que determina a lei

nacional  do  piso.  Sr.  Presidente,  era  apenas  essa  questão  que  eu  gostaria  de

esclarecer. Tendo em vista que o número de Deputados presentes não é suficiente

para dar prosseguimento aos trabalhos, gostaria de solicitar o encerramento de plano

desta reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Posse  do  Deputado  Glaycon  Franco  -

Suspensão dos trabalhos ordinários.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr. Glycon

Moreira Franco na vaga decorrente do afastamento do Deputado Cássio Soares para

investidura no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos.  Srs. Glycon Moreira

Franco;  José Milton,  Prefeito  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete;  e Vereador  José
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Ricardo Sírio, Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse do Deputado Glaycon Franco

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o 1º-Secretário, para

proceder à leitura do Termo de Posse do Sr. Glycon Moreira Franco.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê) “Termo de Posse do Sr. Glycon

Moreira Franco, suplente de Deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, eleito e diplomado para a 17ª Legislatura.

Em quatorze de fevereiro de dois mil e doze, no Palácio da Inconfidência, perante o

1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado

José Henrique, no exercício da Presidência, compareceu, de acordo com o disposto

no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Sr. Glycon Moreira Franco, primeiro

suplente pela coligação PTC-PRTB, eleito e diplomado na forma da lei, o qual, após

prestar o compromisso regimental, foi empossado como suplente na vaga decorrente

do afastamento do Deputado Cássio Soares para investidura no cargo de Secretário

de Estado de Desenvolvimento Social.

E,  para  constar,  lavrei  eu,  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia

Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo Presidente da

Assembleia e por mim.

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, quatorze de fevereiro de dois mil e doze.”

Seja bem-vindo, Glycon Moreira Franco, para continuar o belo trabalho feito pelo

seu antecessor,  Cássio Soares,  com o apoio de  todos os colegas da Assembleia

Legislativa.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir de pé o compromisso

de posse que será prestado pelo Sr. Glycon Moreira Franco. Com a palavra, o Sr.

Glycon Moreira Franco, para prestar o compromisso regimental.

O  Sr.  Glycon Moreira  Franco  -  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  demais  Deputados  e

público presente. (- Lê:) “Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da

República e do Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que
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me foi confiado pelo povo mineiro.” Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Glycon Moreira Franco a assinar o

termo  de  posse  que,  em  seguida,  será  assinado  por  este  Presidente  e  pelo  1º-

Secretário. Declaro empossado o Deputado Glaycon Franco.

A Presidência  deseja  ao  Deputado  Glaycon  Franco  um  profícuo  trabalho  nesta

Casa. Seja bem-vindo em nome da Mesa e de todos os Deputados e Deputadas.

Agradecemos a presença dos convidados, do Prefeito de Conselheiro Lafaiete, do

Presidente da Câmara, bem como dos parentes.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários.

O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos por 20 minutos para troca

de cumprimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/2/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado  e  Doutor  Wilson  Batista,  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

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 a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Heldo Armond, Presidente da Câmara Municipal de

Governador Valadares, encaminhando requerimento aprovado por unanimidade por

essa Casa Legislativa em que a Vereadora Dilene Dileu solicita seja esta Assembleia

informada da tramitação de projeto de resolução que tem por objetivo promover a

cultura  cinematográfica  nesse  Município;  e  da  Sra.  Jessica  Beiral  Garcia,

Superintendente  de  Fiscalização  (substituta)  da  Agência  Nacional  do  Cinema,

prestando informações sobre a arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento

da  Indústria  Cinematográfica  Nacional  –  Condecine  -,  publicados  no  “Diário  do

Legislativo” de 12 e 28/1/2012, respectivamente,. O Presidente acusa o recebimento
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das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em

turno único, os Projetos de Lei nºs 1.467, 2.231, 2.397, 2.622, 2.639 e 2.675/2011

(Deputado Elismar Prado); e 1.888/2011 (Deputado Carlos Mosconi). 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 2.275/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados André Quintão em que solicita  seja realizada reunião conjunta com as

Comissões de Participação Popular e Segurança Pública para debater a viabilidade

de  ofertar  à  comunidade  atividades  culturais,  esportivas  e  de  lazer  nas  áreas

desocupadas do complexo prisional  José Maria  Alkimin;  e  Elismar  Prado em que

solicita sejam realizadas audiências públicas regionais para discutir a implementação

da Lei Federal nº 11.769, de 2008, que altera a Lei Federal nº 9.394, de 1996, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da

música  na  educação  básica.  São  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  da

Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência pública para debater

o  programa Criativa  Birô,  que  tem por  objetivo  fortalecer  a  economia  criativa  no

Estado, e do Deputado Rogério Correia em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública, com a finalidade de debater o procedimento a ser adotado a fim de

garantir a geração de trabalho e renda para os expositores da Feira de Artesanato do

Mineirinho, bem como a possibilidade de transferi-la provisoriamente para outro local

durante  as  obras  de  reforma.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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 fevereiro de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Tenente Lúcio – Luiz Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,
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Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

discutir  e votar proposição da Comissão e comunica o recebimento das seguintes

correspondências, publicadas no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Daniella Praxedes Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Transportes (28/1/2012); dos Srs. Sérgio Alair Barroso, Secretário Extraordinário

da Copa do Mundo (13/12/2011); Adriano Magalhães Chaves (2), Secretário de Meio

Ambiente (3/12/2011 e 12/1/2012); Agostinho Patrus Filho, Secretário de Turismo, e

Djalma Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig  (12/1/2012);  Danilo  Vieira  Júnior,

Secretário Adjunto de Meio Ambiente (18/1/2012); Ricardo Augusto Simões Campos,

Presidente da Copasa-MG (24/1/2012). 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 2.132 e 2.175/2011. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  622  e  2.150/2011  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para

discutir as novas regras impostas pelo governo Argentino no que tange à importação

e  para  debater  o  plano  macroestrutural  do  governo  para  o  vetor  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte e o projeto da Aerotrópolis nesse contexto; Rômulo

Viegas em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para discutir  a

expansão e modernização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2012.
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Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às 14h43min, 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 Bruno Siqueira. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Magda Mara

Soares  Carvalho  (2),  cidadã  de  Itabira,  encaminhando  denúncias  contra  policiais

militares e solicitando a intervenção desta Comissão; dos Srs. Denilson Aparecido

Martins  e  Antônio  Marcos  Pereira,  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Sindpol,

respectivamente,  solicitando  a  intervenção  desta  Comissão  para  restabelecer  o

funcionamento pleno do Hospital da Polícia Civil e encaminhando cópia do relatório

de  inspeção  sindical  no  local;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na data mencionada entre parênteses: dos Srs. Nilo  Moriconi  Garcia,

Ouvidor  da  ANTT,  Pabloneli  de  Sousa  Vidal,  Superintendente  de  Articulação

Institucional  e  Gestão  de  Vagas  da  Subsecretaria  de  Administração  Prisional  (2),

Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social (11),  Waldemar Antônio Lemes

Filho, Vereador à Câmara Municipal de Poços de Caldas; Maurício Rangel de Souza,

Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  de  Contagem;  Alceu  José Torres

Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça;  Carlos  Melles,  Secretário  de  Transportes;

Gen. Ex. Adriano Pereira Júnior, Comandante Militar do Leste; Lindomar Diamantino

Segundo, Secretário Municipal de Educação e Cultura de Contagem; Cel. PM Divino

Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Josué Costa Valadão,

Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte; e Denílson Aparecido Martins,

Presidente do Sindpol-MG (3/12/2011); das Sras. Camila Pereira Pinto de Oliveira,

Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  e  Maira  Célia  da  Silva,
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Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria Municipal

de Assistência Social – Unidade Ressaca –; e dos Srs. Leopoldo César Pinto Corrêa,

Diretor de Gestão de Vagas da Secretaria de Defesa Social, e Lafayette de Andrada,

Secretário  de  Defesa  Social  (4)  (18/1/2012);  das  Sras.  Camila  Pereira  Pinto  de

Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social (4), e Andrea Mismotto

Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da

Infância e Juventude; e dos Srs. Cel. Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria

Institucional da PMMG; Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social (2);

Djalma Bastos de Morais,  Presidente da Cemig (24/1/2012)  e do Sr.  Lafayette de

Andrada, Secretário de Defesa Social (28/1/2012). O Presidente acusa o recebimento

do  Projeto  de  Lei  nº  2.331/2011  no  1º  turno,  do  qual  designou  como relatora  a

Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.545/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Cássio  Soares).  O

Deputado João Leite passa a Presidência para a Deputada Maria Tereza Lara e retira-

se 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.598/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.101, 2.102, 2.106, 2.133, 2.200, 2.202, 2.203,

2.205,  2.208,  2.212,  2.213,  2.214  e  2.216/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara (2)  em que solicita  seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Wesley Bonifácio da Rocha, Coordenador da Defesa

Civil do Município de Jeceaba pelos excelentes serviços prestados ao Estado durante

as  últimas  enchentes  que  fizeram  transbordar  o  Rio  Paraoeba;  e  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Ten. Cel. PM José Jacinto de Oliveira Neto pelo brilhante

serviço  prestado  à  frente  do  33º  Batalhão da PM em Betim;  da  Deputada Maria
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Tereza Lara e do Deputado Célio Moreira em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente para discutir a

situação dos Municípios atingidos pelas águas do Rio Paraopeba, bem como debater

a  causa  das  enchentes  e  as  medidas  de  prevenção;  do  Deputado  Sargento

Rodrigues (4) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais

militares lotados no 5º BPM/MG e na ROCCA/PMMG pela eficaz atuação da equipe

na apreensão de cerca de 14 traficantes no Bairro Betânia, em Belo Horizonte; seja

realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre supostas

irregularidades na conduta de policiais civis da 4ª Delegacia do Barreiro, que teriam

acobertado,  na  delegacia,  um  policial  civil  que  se  evadiu  quando  abordado  por

policiais militares; seja formulada manifestação de aplauso ao 1º Sargento PM Adilson

Pereira pelo trabalho realizado no Comando do 7º Pelotão da 15ª Cia Independente

de Sabará; seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos

sobre possível manipulação de dados em Registro de Eventos de Defesa Social -

Reds -, conforme veiculado na imprensa; da Comissão de Participação Popular (2)

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a gestão,

manutenção  e  expansão  da  Polícia  Civil  no  Estado;  seja  realizada  reunião  de

audiência publica conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Cultura

para debater a viabilidade de ofertar à comunidade atividades culturais, esportivas e

lazer nas áreas desocupadas do complexo prisional José Maria Alkimin; da Deputada

Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Cássio Soares e Sargento Rodrigues

(3) em que solicitam seja realizado Fórum Técnico para debater formas de combater

a violência no trânsito em Minas Gerais; seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  formas  eficazes  de  diagnóstico  da  situação  de  edifícios  públicos  e

privados no Estado, visando à segurança e fiscalização das obras e reformas; seja

realizada reunião de audiência pública para debater a eficácia da legislação protetivas

às mulheres, Lei Maria da Penha, em Minas Gerais. Logo após, é fixado novo horário

para  as  reuniões  ordinárias,  terça-feira,  às  9h30min.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência 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, 14 de fevereiro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros da  supracitada Comissão.  Está

presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Cristiano

Gonzaga da Matta Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais,

relatando a precariedade das condições de trabalho dos profissionais de saúde do

Hospital Infantil João Paulo II; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” em 24/1/2012: ofícios dos Srs. Domingos Sávio Alves de Faria, Diretor

Geral da Sociedade Beneficente São Camilo, e Luiz Dutra, Presidente da Câmara

Municipal  de  Uberaba.  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 2.077, 2.105, 2.127, 2.131, 2.152, 2.153, 2.194, 2.197, 2.198,

2.201, 2.259 a 2.265, 2.270, 2.273, 2.277 a 2.279, 2.284, 2.301 e 2.303/2011. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência, para serem votados em

reunião posterior, requerimentos dos Deputados Célio Moreira em que solicita seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, a Lei nº 15.679, de 20/7/2005,

que dispõe sobre o controle da epidermólise bolhosa; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  os  efeitos  da

Resolução Normativa nº 262 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a nova

listagem mínima de procedimentos que os planos de saúde devem oferecer; Doutor

Wilson Batista em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de
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providências para a construção de hospital em Além Paraíba; e da Deputada Liza

Prado em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a

correta  utilização  das  pistas  e  academias  instaladas  em  praças  públicas.  O

Presidente  passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  Deputado  Hely  Tarqüínio  para

apresentar requerimentos. São recebidos requerimentos do Deputado Carlos Mosconi

(2) em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a Lei

Complementar  nº  141,  de  13/1/2012,  que  regulamenta  o  §  3º  do  art.  198  da

Constituição Federal, que dispõe sobre os gastos com saúde; e seja realizada visita

ao  BDMG,  com  a  presença  de  representantes  da  Secretaria  de  Saúde  e  da

Federassantas, para discutir as linhas de crédito para o financiamento de hospitais

filantrópicos no Estado. O Deputado Carlos Mosconi retoma a direção dos trabalhos.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely  Tarqüínio  -  Neider  Moreira  -  Doutor  Wilson

Batista - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 13/2/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Antônio Júlio,  Bonifácio Mourão e Délio  Malheiros,  membros da supracitada

Comissão, e os Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique, Inácio Franco e Alencar da

Silveira Jr., membros da Mesa desta Casa. Estão presentes, também, as Deputadas

Ana Maria Resende, Liza Prado e Luzia Ferreira e os Deputados Sebastião Costa,

Antônio Carlos Arantes, Almir Paraca, Ivair Nogueira, João Leite, Dalmo Ribeiro Silva,

Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Carlos Henrique, Luiz Henrique, André Quintão,

Gustavo Valadares, Carlin Moura, Vanderlei Miranda, Duarte Bechir, Anselmo José

Domingos,  Duilio  de Castro,  Bosco,  Tadeu Martins  Leite,  Rômulo Viegas,  Ulysses

Gomes e Luiz Carlos Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Dinis  Pinheiro,  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
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a possibilidade

de renegociação da dívida dos Estados com a União, em busca de condições mais

adequadas à situação econômica dos Estados, além de definir o plano estratégico e o

cronograma  dos  encontros  a  serem  realizados  nas  demais  regiões  do  País.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luzia

Toledo, 2ª-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,

representando o Sr. Rodrigo Chamoun, Presidente; Conceição Vieira, 1ª-Secretária

da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Sergipe;  Ângela  Silvares,  Secretária  de

Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo; Maria Eulália Alvarenga de

Azevedo Meira, Coordenadora Executiva do Núcleo Mineiro de Auditoria Cidadã da

Dívida;  e  Clarice  Viana,  advogada;  e  os  Srs.  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,

Secretário  de  Estado  de  Fazenda  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Antonio

Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado; Simão Cirineu Dias, Secretário de

Fazenda do Estado de Goiás, representando o Sr. Marconi Perillo,  Governador do

Estado;  Barros  Munhoz,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São

Paulo;  Paulo  Melo,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro; Alexandre Postal,  Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Sul; Elson Santiago, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do

Acre; Adjuto Afonso, Deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

representando o Sr. Ricardo Nicolau, Presidente; José Luiz Schafer, Presidente da

União  Nacional  dos  Legisladores  e  Legislativos  Estaduais;  Marcio  Pochmann,

Presidente do  Instituto  de Pesquisa Econômica Aplicada;  Antônio  Carlos  Andrada,

Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado;  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo do Ministério Público do Estado;

Luís Cláudio Chaves, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas

Gerais ; Ângelo Roncalli,  Presidente da Associação Mineira de Municípios; e Sílvio

Teitelbaum, Consultor  da  Unale,  que são convidados  a  tomar  assento à  mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Bonifácio Mourão, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados  e  parlamentares,  para  que  façam  suas  considerações.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
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taquigráficas. A Presidência anuncia o lançamento do documento "Carta de Minas",

assinado  pelas  Presidências  das  Assembleias  Legislativas  dos  Estados  de  São

Paulo, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, em favor da renegociação das dívidas

dos  Estados  com  a  União,  a  qual  apresenta  os  parâmetros  citados  a  seguir:  a

substituição do IGP-DI pelo IPCA como índice de correção da dívida, retroativamente

à  data  de  assinatura  dos  contratos;  a  redução  do  percentual  máximo  de

comprometimento  da  receita líquida dos Estados;  o ajuste da taxa  de juros,  para

manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  à  época  da  assinatura;  e  a

celebração de compromisso de modo a que todo o eventual ganho possibilitado pela

renegociação  aos  orçamentos  estaduais  seja  obrigatoriamente  direcionado  a

investimentos  em  saúde  pública,  no  enfrentamento  da pobreza  e  na  melhoria  da

infraestrutura. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Antônio Júlio, Presidente – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Wander Borges,  o projeto de lei  em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.467/2007, visa declarar de utilidade pública o

Instituto Sabarense da Educação e Cidadania, com sede no Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  655/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o
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Instituto Sabarense da Educação e Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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. 2º, § 2º, que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros,  associados ou instituidores não serão

remuneradas,  sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,  dividendos,  vantagens,

participações ou bonificações; e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei Estadual nº 14.870, de 2003, que dispõem sobre

a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, preferencialmente

com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 655/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.811/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores Vítimas da Enchente de Belo Vale/MG -

Amove -, com sede no Município de Belo Vale.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a 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 1.811/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores Vítimas da Enchente de Belo Vale/MG - Amove -, com

sede no Município de Belo Vale.

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 item XXI, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no item XXV,

art.  72,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade

jurídica comprovada, devidamente registrada junto aos órgãos públicos, com sede e

atividade preponderante no Município de Belo Horizonte.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.811/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.487/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Lar  Esperança  e  Amor,  com  sede  no

Município de Passa Quatro.

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 2.487/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lar Esperança e Amor, com sede no Município de Passa Quatro, entidade de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo prestar assistência  a crianças

carentes e a seus responsáveis.

Como atualmente  a  maioria  dos  pais  e  mães  trabalham  fora  para  sustentar  a

família, os lugares que se dedicam a cuidar dos filhos ganharam importância social,

pois contribuem para o desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos das

crianças, além de auxiliar as famílias no desenvolvimento de processos educativos,

construindo, conjuntamente, ações voltadas para o bem-estar dos menores.

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 pelo Lar Esperança e Amor,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.487/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.583/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Paranaense do Parque São

João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2011 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 2.583/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Paranaense do Parque São João Batista, 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. 65, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras

assistenciais de caráter filantrópico; e, no art. 75, que as atividades de seus Diretores

não são remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.583/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.670/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Prevenção,  Atividades  e

Atendimento a Criança, Adolescentes e Idosos - Cepacai -, com sede no Município de

São João Nepomuceno.

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 2.670/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Prevenção, Atividades e Atendimento a Criança, Adolescentes e Idosos - Cepacai -,

com sede no Município de São João Nepomuceno, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção de atividades educativas e

culturais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  a  participação  cívica;  desenvolve

atividades culturais e desportivas; ocupa o tempo livre dos associados com atividades

lúdicas; edita e publica jornais, boletins, revistas e livros; promove cursos, estágios,

seminários, congressos, conferências, encontros e exposições; realiza espetáculos;

apoia  ações de formação cultural;  organiza  grupos  de trabalho  para  o  estudo de

questões  relevantes;  luta  pela  aceitação  social  das  diferenças;  institui  prêmios  e

bolsas  de  estudo;  oferece cursos  de  artesanato  e  trabalhos  manuais;  encaminha

pessoas aos atendimentos médico, odontológico e social.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Cepacai  em  prol  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° 2.670/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação São José União dos Pequenos Produtores

Rurais, com sede no Município de Campina Verde.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 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 2.771/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  São  José  União  dos  Pequenos  Produtores  Rurais,  com  sede  no

Município de Campina 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  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  ou  sócios  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  28,  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

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.771/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.780/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e Infância de Nova Era -

Apmine -, com sede no Município de Nova Era.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 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 2.780/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora da Maternidade e Infância de Nova Era - Apmine -, com sede

no Município de Nova Era.

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, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros  não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou equivalentes, a qualquer

título; e, no art. 30, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá em benefício de entidade congênere, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou de entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.780/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe altera a Lei

Complementar nº  89,  de 2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora  vem  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  pauta  tem  por  objetivo  alterar  o  §  1º  do  art.  3º  da  Lei

Complementar nº  89,  de 2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo

Horizonte, a fim de incluir os Municípios de Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do

Rio Abaixo no Colar Metropolitano.

O autor, em sua justificação, ressalta a importância da inclusão dos dois Municípios,

uma vez que possuem 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, no caso de Bom Jesus do Amparo, e de 84Km, no caso de São Gonçalo do

Rio Abaixo, através da BR-381. Ressalta ainda que, além da questão territorial, os

dois  Municípios  mantêm  vínculos  com  os  demais  Municípios  da  RMBH  em

importantes  setores,  como  o  econômico,  o  educacional,  o  ambiental  e  o  de

transporte.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou nenhum óbice à tramitação da
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matéria, no âmbito de sua competência. Passemos, agora, à análise da conveniência

da medida proposta.

O Colar Metropolitano é um aglomerado urbano composto por Municípios limítrofes

à  Região  Metropolitana  que  são  afetados  pelo  processo  de  metropolização.  Os

Municípios do Colar Metropolitano não fazem parte da Região Metropolitana, mas

podem  vir  a  fazer  no  futuro,  uma  vez  que  a  Região  Metropolitana  só  pode  ser

formada por Municípios adjacentes.  Atualmente, o Colar Metropolitano da RMBH é

composto por 14 Municípios: Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna de Minas,

Funilândia, Inhaúma, Itabirito,  Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais,

Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de

região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, faz apenas

uma breve referência ao Colar Metropolitano quando, no art. 9º,  estabelece que a

integração,  para  efeito  de  planejamento,  organização  e  execução  das  funções

públicas de interesse comum, dos Municípios que compõem o Colar Metropolitano se

fará por meio de resolução da Assembleia Metropolitana, assegurada a participação

do Município diretamente envolvido no processo de decisão.

O órgão executivo da Assembleia Metropolitana é a Agência Metropolitana,  que

cuida  da  execução  integrada  das  funções  públicas  de  interesse  comum  aos

Municípios. Assim, em 13/12/2011, a proposição foi baixada em diligência à Agência

Metropolitana de Belo Horizonte, a fim de que a entidade se manifestasse sobre o

impacto operacional e a conveniência da inclusão dos Municípios de Bom Jesus do

Amparo e de São Gonçalo do Rio Abaixo ao Colar Metropolitano de Belo Horizonte.

No entanto, até o momento, a Agência não se pronunciou.

Assim, considerando os benefícios da integração metropolitana, entendemos que a

inclusão dos Municípios  de Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo

permitirá uma maior articulação com os demais Municípios integrantes da RMBH e

com órgãos e entidades federais e estaduais, base para uma execução conjunta das

funções públicas de interesse comum.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
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19/2011, no 1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado, relatora - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.240/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.591/2010, “e stende por mais três meses a

licença-maternidade  às  servidoras  públicas  estaduais  cujos  filhos  recém-nascidos

sejam  deficientes  visuais,  auditivos,  mentais,  motores  ou  sofram  de má-formação

congênita”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise dessa Comissão.

O projeto de lei em tela tem por objetivo prorrogar por mais três meses – ou seja,

passar de 180 dias para 270 dias – a licença-maternidade das servidoras públicas do

Estado de Minas Gerais cujos filhos nasçam com algum tipo de deficiência ou má-

formação congênita.

Na justificação do projeto, o autor afirma que a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais tem competência para legislar sobre proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência e que o nascimento de um filho com deficiência configura

uma situação que afeta o cotidiano de toda a família, merecendo maior atenção e

disponibilidade por parte da mãe.

Segundo a proposição, as deficiências que autorizariam a prorrogação do benefício
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seriam aquelas classificadas pela Organização Mundial da Saúde, as quais devem

ser  comprovadas  por  laudo  médico  fornecido  por  instituições  médico-hospitalares

públicas competentes para tanto. Por último, estabelece o prazo de 180 dias para que

o poder público se adapte às diretrizes propostas.

A União, em 9/9/2008, editou a Lei nº 11.770, que cria o Programa Empresa Cidadã,

destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo

fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24/7/ julho de 1991.

Em seu art. 1º, a referida lei prorroga em 60 dias a duração da licença-maternidade

prevista  no  art.  7°,  inciso  XVIII,  da  Constituição  Federal,  também  aplicável  às

servidoras  públicas  em  virtude  do  previsto  no  art.  39,  §  3°,  do  mesmo  diploma

constitucional. No § 2° do art. 1°, prevê que “a pr orrogação será garantida, na mesma

proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de

adoção de criança”.

O art. 2° da mesma norma prevê que “é a administraç ão pública, direta, indireta e

fundacional,  autorizada  a  instituir  programa  que  garanta  prorrogação  da  licença-

maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei”.

A edição de lei  concedendo prorrogação da licença-maternidade, seja no âmbito

privado, seja na esfera pública, teve por fundamento pesquisas e estudos segundo os

quais “o convívio da mãe com seu bebê e o aleitamento materno exclusivo durante os

seis primeiros meses de vida são fundamentais para que se reduzam os riscos de a

criança  adquirir  doenças”  ttp://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/5787/

Responsabilidade_Social_e_Licenca-Maternidade).

Em Minas Gerais, a Lei n° 18.879, de 27/5/2010, ins titui a prorrogação da licença-

maternidade  por  60  dias  no  âmbito  da  administração pública  direta,  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo Estadual.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por seu turno, no uso da competência

que lhe foi  conferida pelo art.  da Constituição do Estado,  editou a Deliberação nº

2.441, de 2009,  instituindo programa para prorrogação da licença-maternidade em

favor de suas servidoras.

O autor da proposição em comento afirma acertadamente que é competência dos

Estados legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas
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portadoras de deficiência, conforme dispõem o art.  24, inciso XIV, da Constituição

Federal e o art. 10, inciso XV, alínea “o”, da Constituição do Estado. Ocorre que o

projeto não cuida especificamente da proteção de portadores de deficiência, mas sim

de direitos dos servidores públicos.

A referida  prorrogação  é  um  benefício  concedido  às  servidoras,  consistente  na

percepção  de  remuneração,  paga  pelos  respectivos  entes  aos  quais  estão

vinculadas,  para  que  cuidem de seus  bebês  durante  período posterior  à  licença-

maternidade  e  previsto  em  lei.  Verifica-se,  portanto,  que  o  benefício  encontra-se

diretamente ligado ao regime jurídico do servidor.

Desse modo, a proposição encontra óbices de natureza constitucional, uma vez que

a Constituição Federal estabeleceu um modelo de repartição de competências o qual

deve  ser  fielmente  observado  pelos  Estados  sob  pena  de  flagrante

inconstitucionalidade, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à iniciativa, o art. 61, § 1°, inciso II, al ínea “c”, da Constituição Federal e o

art. 66, inciso III, alínea “c”, da Constituição Estadual dispõem que são de iniciativa

privativa do Chefe do Executivo o regime jurídico único dos servidores públicos dos

órgãos da administração direta,  autárquica e  fundacional,  incluídos provimento  de

cargo, estabilidade e aposentadoria. Assim, por iniciativa parlamentar, não há como

editar lei que trate de regime jurídico de servidores da administração pública estadual

relativo a todos os Poderes, pois a regra da iniciativa deve ser observada caso a

caso.

Não se pode esquecer que a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2001 - Lei

de Responsabilidade Fiscal -, em seu art. 16, estabelece que a criação, a expansão

ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será

acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes; e 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. Dessa forma, mesmo que atendida a regra de iniciativa, a

proposição  acaba  por  aumentar  a  despesa  sem  a  observância  das  condições

impostas pela lei.
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Desse  modo,  presente  vício  insanável  de  inconstitucionalidade,  consistente  na

usurpação  de  competência  privativa  do  Chefe  do  Executivo  e  na  ausência  do

atendimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a proposição em tela

não pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.240/2011.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Rosângela Reis - Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.967/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Liza Prado, tem o propósito de regulamentar

a venda das chamadas bebidas energéticas no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011,  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 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 proposta  em  análise  objetiva  regulamentar  a  venda  dos  compostos  líquidos

prontos para o consumo conhecidos como energéticos, somente permitindo que eles

sejam vendidos para pessoas maiores de 18 anos.

Segundo a autora do projeto, as bebidas energéticas são muito consumidas pela

população como um instrumento para melhorar a atenção e a resistência física e

foram criadas  para  estimular  o  cérebro  de  pessoas  submetidas a  grande esforço

físico;  não  podem,  portanto,  ser  consumidas  indiscriminadamente,  conforme  vem

ocorrendo.

Observa-se, pelos termos do projeto, a preocupação da autora com a saúde e a



634
____________________________________________________________________________

segurança  dos  consumidores  dessas  bebidas,  matérias  que,  segundo  a  Carta

Federal,  inserem-se  na  órbita  da  competência  concorrente  entre  a  União  e  os

Estados.

O art. 196 desse Diploma Constitucional dispõe que “a saúde é direito de todos e

dever  do Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Não é demais lembrar que esta Casa Legislativa aprovou, em 1999, o projeto que

resultou  na  Lei  nº  13.317,  que  contém  o  Código  de  Saúde  do Estado  de  Minas

Gerais, o qual estabelece normas para a promoção e proteção da saúde no Estado,

definindo, ao mesmo tempo, a competência desse ente federado no que se refere ao

Sistema Único de Saúde - SUS.

O Projeto de Lei nº 1.364/2011, que foi convertido na Lei nº 19.981, de 2011, de

conteúdo  similar  ao  da  proposta  em  tela,  porém  relativo  a  bebidas  alcoólicas,

estabelece, por sua vez, sanções administrativas ao estabelecimento comercial que

vender, fornecer, ainda que gratuitamente, entregar ou permitir o consumo de bebidas

alcoólicas a menores de 18 anos.

Observa-se,  em  nota  técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  anexada  à

proposta, a existência de diversos normativos sobre o tipo de bebida citado no projeto

em análise, editados pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Nenhuma dessas normas, entretanto,  faz alusão à idade mínima para aquisição

desse produto, o que torna inovadora a proposta em questão e ressalta a prerrogativa

da Assembleia Legislativa para dispor sobre o tema, exercendo, dessa forma, sua

competência residual, prevista no art. 24, § 2º, da Constituição da República.

É importante ressaltar que as questões relativas à conveniência e oportunidade da

adoção das medidas propostas serão submetidas ao crivo da Comissão de mérito à

qual o projeto foi distribuído, cabendo a esta Comissão avaliá-la apenas quanto aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Entendemos ser oportuna, entretanto, a apresentação do Substitutivo nº 1, pois, do

ponto de vista da técnica legislativa, não é adequada a citação, nos termos de uma

lei, de comandos constantes de portarias ou quaisquer outros atos administrativos,
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conforme consta da proposta original. Isso porque esses atos podem ser facilmente

modificados,  muitas  vezes  por  decisão  de  um  único  administrador  público,

comprometendo, assim, os comandos constantes da lei que porventura tenha feito

alusão a eles e que somente poderia ser alterada por meio da aprovação de projeto

de lei submetido ao crivo da Assembleia Legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.967/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Regulamenta a venda de bebidas energéticas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  comercialização  de  compostos  líquidos  prontos  para  consumo

comercialmente conhecidos como energéticos só poderá ser feita para maiores de

dezoito anos.

Art. 2º - O estabelecimento que vende os produtos a que se refere o art. 1º desta lei

diretamente  ao  consumidor  deverá  fazer  sua  exposição  em  local  exclusivo,  com

advertência em letras visíveis sobre sua composição e seus efeitos colaterais.

Art. 3º - O descumprimento 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, que

contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

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

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.169/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Coimbra o trecho que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  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  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.169/2011, em seu art. 1º, desafeta o bem público constituído

pelo trecho da Rodovia MGC-356, com a extensão de 2Km, compreendido entre o

entroncamento  com  a  BR-120B,  que  dá  acesso  ao  Município  de  Ervália,  e  o

Condomínio Maria Carolina. Além da desafetação, o art. 2º da proposição autoriza a

doação do trecho ao Município de Coimbra, passando a integrar o perímetro urbano

do Município como via urbana. Por fim, o art. 3º determina que, se o donatário não

der ao bem a finalidade prevista na proposição no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, e abrangem bens

como ruas, praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são aqueles

que possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados

na execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis

que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os

bens de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto

tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, e

abrangem,  por  exemplo,  os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens

constituem o patrimônio disponível do poder público, em relação aos quais o Estado

exerce um direito  de propriedade,  de forma análoga ao que ocorre no âmbito do

direito privado.
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De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica .

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia MGC-356 para o Município

de  Coimbra  não  implicará  alteração  na  natureza  jurídica  do  bem  público,  que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
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povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.169/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

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

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.636/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela “dispõe sobre o

fornecimento de lenços umedecidos desinfetantes”.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em epígrafe é obrigar as empresas que disponibilizam

carrinhos  de  compras  a  fornecerem,  gratuitamente,  lenços  umedecidos

desinfectantes ao consumidor para desinfetar as barras dos carrinhos.

De  acordo  com  a  justificação  da  proposta,  “um  estudo  levado  a  cabo  pela

Universidade  do  Arizona  concluiu  que  72% dos  carrinhos  de  compras  continham

bactérias  fecais  e,  em  metade  deles,  foi  localizada  a  E.  Coli,  uma  bactéria  que

provoca  dores  de  estômago,  vômitos  e  diarreia,  responsável  por  cerca  de  5  mil

mortes nos Estados Unidos”. Por isso, o contato das pessoas com as barras dos

carrinhos, incluindo as crianças que são colocadas sentadas junto a essas barras,

pode provocar contínuas contaminações. A proposição visa, assim, neutralizar esses
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riscos por meio do fornecimento do material para desinfecção dos carrinhos.

Em  primeiro  lugar,  é  oportuno  ressaltar  que  o  Estado  possui  competência

concorrente para legislar sobre defesa da saúde, conforme dispõe o art. 24, XII, da

Constituição Federal e o art. 61, XVII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Desse modo, a Assembleia Legislativa, a princípio, estaria autorizada a dispor sobre a

matéria.

Todavia, sob a ótica da razoabilidade, o projeto não encontra sustentação. Como é

sabido, o princípio da razoabilidade, norteador da atividade da administração pública,

expressamente  previsto  no  art.  13  "caput"  da  Constituição  do  Estado,  orienta  o

administrador no sentido de adotar todas as cautelas para a prática de seus atos,

inclusive na adequação do uso do instrumental apropriado para os fins colimados. A

observância  de  tal  princípio  cuida  de  aferir  a  compatibilidade  da  lei  com  os  fins

constitucionalmente  previstos  ou  de  proceder  à  censura  sobre  a  adequação  e  a

necessidade do ato legislativo.

Sob esse ângulo, não nos parece razoável obrigar os estabelecimentos comerciais

a disponibilizarem lenços umedecidos ao consumidor para desinfetar as barras dos

carrinhos  dos  supermercados.  As  medidas  na  área  da  saúde  devem  partir  de

evidências empíricas adequadas à nossa realidade, de modo a embasar um conjunto

de ações que proporcionem o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudança

nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual  ou coletiva. Neste

sentido, assim dispõe o Código Estadual de Saúde:

“Art. 76 - A implementação de medidas de controle ou a supressão de fatores de

risco para a saúde serão precedidas de investigação e avaliação, salvo nas situações

de risco iminente ou dano constatado à saúde, à vida ou à qualidade de vida.”

Ressalte-se,  por  oportuno,  que os supermercados e  sacolões são considerados

estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, nos termos do art. 82, “d”, do Código

Estadual de Saúde. Uma vez identificados focos de problemas, o poder público já é

obrigado a  adotar,  de  acordo com critérios  técnicos,  as  medidas adequadas  para

prevenir e tratar as situações concretas.

Por tais razões, a exigência da proposta em análise fere, notadamente, o princípio

da razoabilidade, que deve orientar a elaboração legislativa.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.636/2011.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

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

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 156/2011, 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 Bicas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2011 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  2.729/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Bicas o imóvel

constituído pela área de 1.302,07m² e registrado sob o nº AV-3/5.711, a fls. 76 do

Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bicas.

A alienação de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, deve

observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a

efetivação das transferências de domínio.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  a  necessidade  de

existência de interesse público devidamente justificado.

A esse  respeito,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem  ao

funcionamento de um centro  cultural  que abrigará a  biblioteca municipal  e  outras
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instalações necessárias ao desenvolvimento de ações nas áreas de esporte, cultura e

lazer.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  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 art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o Município não houver procedido ao registro do imóvel;  e o art.  4º dispõe que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final  deste  parecer,  a Emenda no 1,  que tem o objetivo  de corrigir  o  número  de

matrícula do imóvel, previsto no art. 1º do projeto, em conformidade com a certidão de

registro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.729/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

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

constituído pela área de 1.302,07m² (mil  trezentos e dois vírgula zero sete metros

quadrados), situado na Rua Dona Ana, nº 123, nesse Município, e registrado sob o nº

5.711,  a fls.  76 do Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis  da Comarca de

Bicas.”.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.730/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 157/2011, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Piracema o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2011 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  2.730/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder  Executivo possa doar  ao Município de Piracema o

imóvel constituído pela área de 10.000m², registrado sob o nº 3.193, a fls. 60 do Livro

3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passa-Tempo.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à

construção de um posto de atendimento médico e de um centro esportivo.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  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 art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o Município não houver procedido ao registro do imóvel;  e o art.  4º dispõe que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 2.730/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 158/2011, 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 Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2011 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  2.731/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização  para  que  o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Presidente

Juscelino o imóvel constituído pela área de 10.000m² e registrado sob o nº 13.327, a

fls. 50 do Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

A alienação de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, deve

observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a

efetivação das transferências de domínio.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  a  necessidade  de

existência de interesse público devidamente justificado.

A esse  respeito,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  destina  o  bem  à

construção de uma área cultural e ao cultivo de horta comunitária.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o Município não houver procedido ao registro do imóvel; e, no art. 4º, dispõe que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.731/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.314 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.314/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.314/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede no

Município de Rio Acima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Vida de Rio Acima,

com sede no Município de Rio Acima.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.



645
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.000/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.000/2011, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Instituto de Saúde São Januário, com sede no

Município de Ubá, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.000/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Saúde  São  Januário,  com  sede  no

Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Saúde São Januário, com

sede no Município de Ubá.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.299 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.299/2011, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, com sede no

Município de Uberaba, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.299/2011

Declara de utilidade pública a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, com
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sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Ensino e Pesquisa de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.304 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.304/2011, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Casa da

Serenidade, com sede no Município de Patos 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.304/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos

Casa da Serenidade, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Cen tro  de  Recuperação  de

Dependentes Químicos Casa da Serenidade, com sede no Município de Patos de

Minas.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.475 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.475/2011,  de  autoria  do  Deput ado Adalclever  Lopes,  que
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declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Pão "Moiado",

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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 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:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Recreativa e Carnavalesca

Pão "Moiado", com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.568 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.568/2011, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a União de Congados e Moçambiques de Monte Alegre de Minas

– Ucommam –, com sede no Município de Monte Alegre 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.568/2011

Declara de utilidade pública a União de Congados e Moçambiques de Monte Alegre

de Minas – Ucommam –, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Uni ão de Congados e Moçambiques

de Monte Alegre de Minas – Ucommam –, com sede no Município de Monte Alegre de

Minas.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

do Deputado Rogério Correia; aprovação -  Correspondência:  Ofícios e cartão - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.872 a

2.876/2012 - Requerimentos nºs 2.419 a 2.431/2012 - Questões de ordem - Oradores

Inscritos:  Discursos  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  da  Deputada Maria  Tereza

Lara e do Deputado Glaycon Franco - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro

Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende

- André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro

- Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel -  Delvito  Alves -  Doutor

Wilson Batista -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -  Fred Costa -  Gilberto  Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

-  Ivair  Nogueira  -  João  Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando

Pimenta  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, na reunião passada - aliás, foi por

isso que pedi para discutir a ata - manifestei um sentimento meu. Disse que havia ido,

em  nome da  Assembleia,  embora  não  oficialmente,  ao  velório  e  enterro  de  Luís

Augusto de Oliveira, uma das crianças que estava no ônibus que vinha de Araxá,

onde foi realizado um congresso do Sind-UTE. Ela, infelizmente, veio a falecer nessa

tragédia,  que ocorreu na noite de domingo para segunda-feira.  Fui  ao velório  em

nome de todos os Deputados e não estive com os pais do Luís Augusto porque estão

internados  no  Hospital  Lifecenter.  O  pai  está  com  fratura  no  fêmur  e  ainda  será

operado, e a mãe, com queimaduras de segundo grau. A tragédia foi tão grande, que

os pais não puderam ir ao velório do filho, de 6 anos. Apresentei essa questão ontem.

Como ainda não constou em ata, estou apresentando-a com o Deputado Sávio Souza

Cruz, em nome do PT e do PMDB. Vários de nós, Deputados, estivemos no sábado

em Araxá, onde fizemos o lançamento da Caravana Minas sem Censura. Além disso,

fomos  ao  congresso  para  congratular-nos  com  os  professores.  Estive  no  evento

juntamente com os Deputados Sávio Souza Cruz,  Adelmo Carneiro Leão,  Elismar

Prado e Pompílio Canavez e vários Deputados Federais. Os que estavam no ônibus

eram de uma delegação de Betim. Eles estiveram conosco.  Estava havendo uma

reunião,  e  fomos  lá  cumprimentá-los.  Foram  mais  de  40  feridos.  Com  isso  está

havendo uma consternação muito grande nas escolas. A educação está de luto por

esse acidente. O Prof. Luiz Fernando, que perdeu o filho, é dirigente de sindicato e

muito querido. Portanto, aproveito este momento da leitura da ata, para solicitar que
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conste em ata um requerimento de manifestação de pesar em meu nome e no do

Deputado Sávio Souza Cruz, melhor dizendo, em nome das nossas bancadas, PT e

PMDB, nos seguintes termos: “O Deputado que este subscreve requer seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento da Profa. Edilene Maria Bastos, do seu filho

Gustavo Bastos Aquino, e de Luiz Augusto de Oliveira, filho dos Profs. Raquel e Luiz

Fernando Sousa Oliveira, pelo trágico acidente ocorrido, em 12/2/2012, quando os

trabalhadores da educação retornavam do 9º Congresso do Sind-UTE, em Araxá, e

dos dois passageiros que estavam no Fiat”. Então, aproveito esta oportunidade para

solicitar-lhe  que  faça  esse  fato  constar  em  ata.  Hoje  quero  também  deixar  os

parabéns ao jornal “Hoje em Dia”, que trouxe uma matéria, às vésperas do Carnaval,

chamando a atenção para os trechos de estradas e rodovias de Minas Gerais que se

encontram com problemas. Teremos um período de Carnaval, que é sempre muito

perigoso.  Dos  acidentes  que  ocorrem  nas  estradas,  90%  é  por  imprudência  ou

alcoolismo. Às vezes, o palanque serve para um ou outro Deputado falar das rodovias

federais. Fica mais para uma rixa política do que para resolver o problema. O caso

desse  acidente  foi  também  por  imprudência.  O  jornal  trouxe,  o  que  é  muito

interessante, os pontos críticos nas estradas mineiras. Há 17 pontos críticos nas BRs

e 114 nas MGs. Aqui se apontam os pontos críticos nas BRs e nas estradas de Minas

Gerais, sob responsabilidade do Estado. São 131 pontos críticos, como meia pista e

estradas parcialmente interditadas. É bom terem conhecimento disso. Esse acidente

deve também servir de experiência para que as pessoas, viajando agora no Carnaval,

tenham mais cuidado nas estradas, cuidado com bebidas e esses pontos críticos.

Recomendo a leitura da matéria, para que os motoristas tomem conhecimento desses

pontos. Aproveito também, Sr. Presidente, para dizer que apresento à Comissão de

Transporte um requerimento em que solicito a realização de uma reunião com o DNIT

e  DER,  para  fazermos  uma  discussão  séria  sobre  as  questões  das  rodovias  e

estradas do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em relação à ata, informo ao Deputado que ela será publicada na

íntegra  amanhã.  Agora  foi  lida  a ata  sucinta.  Como V.  Exa.  está  apresentando o

requerimento,  a  Mesa  o  receberá  e  tomará  as  medidas  cabíveis.  Não  havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
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Correspondência

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

OFÍCIOS

Do  Sr.  Ademir  da  Costa  Carvalho,  Prefeito  Municipal  de  Caeté,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.172/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

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

informações relativas ao Requerimento n° 647/2011, do Deputado Marques Abreu. (-

Anexe-se ao Requerimento nº 647/2011.)

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

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.858/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.858/2011.)

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  à  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  6/2011,  em

atendimento à solicitação contida no Ofício nº 210/2011/SGM. (- Anexe-se à Proposta

de Emenda à Constituição nº 6/2011.)

Do Sr.  Alexandre  Aurélio  de  Oliveira,  Escrivão  do Cartório  de  Feitos  Especiais,

encaminhando  cópia  da  decisão  proferida  nos  autos  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 1.0000.12.003309-7000.

Do  Sr.  André  Freire  de  Carvalho  Venâncio,  Superintendente  de  Relações

Institucionais da Aneel (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento

n° 1.757/2011, do Deputado Elismar Prado.

Da Sra. Andrea Collaço, Chefe de Gabinete do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da  Educação  (substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.334/2011, do Deputado Duarte Bechir.

Do  Sr.  Ângelo  Roncalli,  Presidente  da  Associação  Mineira  de  Municípios,

convidando a Presidência deste Legislativo para a 4ª Reunião Itinerante da Diretoria

dessa Associação, em 1º/3/2012, no Município de Ipuiuna.

Do  Sr.  Antônio  Marcos  Alvim  Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.180/2011 ,  da  Deputada  Ana  Maria

Resende. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.180/2011.)
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Do  Sr.  Antônio  Marcos  Alvim  Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.562/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.562/2011.)

Do  Sr.  Breno  Henrique  Avelar  de  Pinho  Simões,  Secretário  Adjunto  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.687/2011,  da  Comissão de

Esporte.

Do Sr. Bruno Costa Magalhães, Procurador da República, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 1.583/2011, da Comissão de Segurança Pública, e ao

requerimento dessa Comissão encaminhado por meio do Ofício nº 2.899/2011/SGM.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes (3), prestando informações relativas

aos  Requerimentos  n°s  433,  1.176  e  1.522/2011,  resp ectivamente  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel e das Comissões de Turismo e de Transporte.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento  n°  1.063/2011,  da  Comissão  de  Transpor te.  (-  Anexe-se  ao

Requerimento nº 1.063/2011.)

Da  Sra.  Célia  Ribeiro  Vasconcelos,  Presidente  do  1º  Tribunal  do  Júri  de  Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.665/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Celso Ávila Prado, Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da

Polícia  Civil  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.638 e

1.929/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Cláudia Maria Virgílio de Carvalho Paiva, Chefe da Divisão da Classificação

Brasileira  de  Ocupações,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.012/2011 , do Deputado Anselmo José

Domingos.

Do Sr. Cristiano Gonzaga da Matta Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos

do  Estado  de Minas  Gerais,  encaminhando documento  da  Sociedade  Mineira  de

Pediatria que denuncia a precariedade das condições de trabalho enfrentadas pelos

profissionais de saúde do Hospital Infantil João Paulo II. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Cylton  Brandão  da  Matta,  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  a  matéria  contida  nas  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião
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Ordinária da Comissão de Direitos Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Daniella Praxedes Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.523 e 1.524/2011, da

Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Danilo  Vieira  Júnior,  Secretário  Adjunto  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.480/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 1.949 e 2.172/2011,  respectivamente do Deputado

Elismar Prado e da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Doutor  Hércules,  Presidente  da  Comissão  de  Saúde,  Saneamento  e

Assistência  Social  da  Assembleia  Legislativa  do  Espírito  Santo,  sugerindo  a  esta

Casa a criação de uma frente parlamentar  de prevenção e combate à  aids.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Da Sra.  Dulce  Maria  Tristão,  Diretora  de  Desenvolvimento  da  Rede de Ifes  do

Ministério  da  Educação  (substituta),  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.314/2011, do Deputado Delvito Alv es.

Do Sr. Edson Bujato solicitando o apoio desta Casa à demanda do Município de

Arceburgo para a criação de uma comarca com sede nesse Município. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Edson  Serafim  Camargos,  Delegado  de  Polícia,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.567/2011, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Eugênio Pinto, Prefeito Municipal de Itaúna, solicitando a intercessão desta

Casa junto à Gasmig para a construção de um ramal de gasoduto entre os Municípios

de Betim e Divinópolis. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Euvaldo Mascarenhas Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  encaminhando

cópia de termo aditivo ao convênio que menciona, celebrado entre essa Secretaria e

a Secretaria de Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)
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Do Sr. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.743/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Gustavo Henrique Prandini de Assis, Prefeito Municipal de João Monlevade,

solicitando a mediação do Presidente desta Casa junto ao governo do Estado para a

liberação de recursos financeiros provenientes do convênio que menciona, celebrado

entre esse Município e a Secretaria de Transportes. (- À Comissão de Transporte.)

Da Sra. Huanda Bambirra Cabral, Diretora de Políticas de Apac e Co-Gestão da

Secretaria  de Defesa Social,  prestando informações relativas ao  Requerimento  n°

1.832/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  José Carlos  R.  Gomes encaminhando cópia de atas  de assembleias  de

moradores das proximidades dos Córregos Bicano, Vargem Grande e Pai João, no

Município  de  Montes  Claros,  em  que  se  discute  a  paralisação  das  obras  de

construção de uma estação de tratamento de esgoto nesse local. (- À Comissão de

Saúde.)

Do  Sr.  José  Henrique  Maia  Ribeiro,  Defensor  Público  Coordenador  do  Centro

Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte,

solicitando informações necessárias ao atendimento do Requerimento n° 1.879/2011,

da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  José  Sacido  Barcia  Neto,  Prefeito  Municipal  de  São  Lourenço,

parabenizando esta Casa pela iniciativa de editar o “Diário do Legislativo” apenas em

meio eletrônico e dando ciência de medidas semelhantes adotadas nesse Município.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.821/2011,  do  Deputado

Délio Malheiros, e 1.726/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.673/2011, do Deputad o Elismar Prado.

Do  Sr.  Luciano  França  da  Silveira  Júnior,  Promotor  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.374/2011 , da Comissão da Pessoa com

Deficiência.

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do
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Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a

convênio entre esse órgão e o Iter. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art.  74 da Constituição Estadual,  c/c o art.  100, inciso XVI,  do Regimento

Interno.)

Do  Sr.  Márcio  Augusto  Freitas  de  Meira,  Presidente  da  Funai,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública

encaminhado por meio do Ofício nº 2.898/2011/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (13),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  2.021,  2.035  e  2.051/2011,  da

Comissão de Participação Popular; 1.693/2011, da Comissão de Turismo; 1.747/2011,

da  Comissão  de  Política  Agropecuária;  2.111/2011,  da  Comissão  de  Segurança

Pública; 2.116 e 2.118/2011, da Comissão de Transporte; 2.120/2011, da Comissão

de Educação; 2.162/2011, da Comissão de Direitos Humanos; 566/2011, do Deputado

Anselmo  José  Domingos;  1.051/2011,  do  Deputado  Hélio  Gomes;  1.710/2011,  do

Deputado Duarte Bechir; e 1.948/2011, do Deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (13),  prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  Complementares  nºs  6  e  19/2011,  em

atenção a pedido de diligência das Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais,

respectivamente; e aos Projetos de Lei nºs 165, 295, 354, 388, 409, 440, 479, 568,

638, 697, 706, 719, 782, 799, 831, 861, 889, 890, 920, 1.081, 1.166, 1.191, 1.213,

1.242, 1.258, 1.375, 1.476, 1.494, 1.505, 1.513, 1.551, 1.560, 1.569, 1.597, 1.625,

1.635, 1.667, 1.691, 1.700, 1.857, 1.895, 1.969, 1.970, 2.008, 2.042, 2.048, 2.162,

2.223, 2.275, 2.294, 2.311, 2.386 e 2.6652011, em atenção a pedido de diligência da

Comissão de Justiça; 104/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Meio  Ambiente;  532/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  do

Trabalho;  615/2011,  em atenção a  pedido  de diligência  da Comissão de Minas e

Energia;  797  e  849/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de

Fiscalização  Financeira;  e  1.586/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Educação. (- Anexem-se os ofícios e as informações aos respectivos

projetos de lei.)

Do  Sr.  Mário  Parreiras  de  Faria,  Chefe  da  Seção  de  Segurança  e  Saúde  do
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Trabalhador  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  (substituto),

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  do  Trabalho

encaminhado por meio do Ofício nº 2.305/2011/SGM.

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF  (7),

informando a celebração de contratos de repasse de recursos que beneficiarão 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.  Nárcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.710/2011 , do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Néliton Antônio Bastos, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte

de Cargas do Sul de Minas Gerais, solicitando a intercessão desta Casa a fim de que

seja suspensa a operação das balanças localizadas na Rodovia do Contorno e na

Avenida  Alcoa,  em  Poços  de  Caldas,  em  vista  de  problemas  técnicos  que  elas

estariam apresentando, com graves implicações para as empresas transportadoras. (-

À Comissão de Transporte.)

Da  Sra.  Patrícia  Medina  V.  de  Almeida,  Promotora  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.111/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Da Sra. Wíssila de Freitas Deotti, da Diretoria de Estudos e Projetos de Transporte

da  Autarquia  Municipal  de  Trânsito  e  Transportes  de  Contagem,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.116/2011 , da Comissão de Transporte.

CARTÃO

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde, encaminhando a

publicação “Redes de atenção à urgência e emergência na macrorregional Norte de

Minas – estudo de caso” e cópia da matéria do jornal “Valor Econômico” intitulada

“Atendimento  rápido  reduz  a  mortalidade  no  Norte  de Minas”.  (-  À  Comissão  de

Saúde.)

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 2.872/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Osvaldo

Resende, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Osvaldo Resende, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A Associação dos Moradores do Bairro Osvaldo Resende tem como

objetivo  promover  a  participação  democrática  dos  moradores  no  âmbito  das

administrações públicas federal, estadual e municipal.

Diante  da  importância das ações realizadas pela referida  Associação,  contamos

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.873/2012

Isenta o Microempreendedor Individual – MEI – da taxa de utilização potencial do

serviço de extinção de incêndio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Acrescente-se o seguinte inciso ao § 2º do art. 114 da Lei nº 6.763, de

1975:

“Art. 114 - (…)

§ 2º – Relativamente ao item 2 da Tabela B anexa a esta lei, somente se aplica a

isenção, na forma estabelecida em regulamento, quando se tratar de edificação:

(…) – utilizada por Microempreendedor Individual – MEI – de que trata o art. 18 – A

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2012.
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Ulysses Gomes

Justificação:  O  Simples  Nacional  é  um  regime  de  tributação  instituído  pela  Lei

Complementar  nº  123,  de 14/12/2006,  que estabelece normas gerais  relativas ao

tratamento  diferenciado  a  ser  dispensado  às  microempresas  e  às  empresas  de

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios.

A Lei Complementar nº 128, de 2008, cria a figura do Empreendedor Individual – EI

–, com vigência a partir de 1º/7/2009.

Considera-se EI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406,

de 10/1/2002,  que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior,  de até

R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional.

O Empreendedor  Individual  poderá optar  pelo  recolhimento dos  impostos e  das

contribuições  abrangidos  pelo  Simples  Nacional  em  valores  fixos  mensais,

independentemente da receita bruta por ele auferida no mês.

O Empreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,

valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: R$45,65, a título da

Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade

de contribuinte  individual;  R$1,00,  a  título  de  ICMS,  caso seja  contribuinte  desse

imposto; R$5,00, a título do ISS, caso seja contribuinte desse imposto.

O Empreendedor  Individual  não estará  sujeito  à incidência  do  IRPJ,  do  IPI,  da

CSLL, da Cofins, do PIS, e do INSS patronal.

Fica clara a  intenção do legislador  de incentivar  o pequeno empreendedor  com

tratamento  diferenciado,  fruto  de  amplas  discussões  da  sociedade  quanto  a

importância  de  ampliar  as  oportunidades  de geração de renda e  formalização  do

trabalho.  Como  se  pode  ver,  do  microemprendedor  é  cobrada  basicamente  a

contribuição  previdenciária,  recebendo  o  Estado  uma  contribuição  simbólica  de

R$1,00, a título de ICMS.

Assim, a cobrança da taxa de incêndio do microemprendedor vai na contramão de

toda a política de incentivo assumida pelos três entes federados. Vale ressaltar que

os  valores  cobrados  podem  ser  muito  significativos,  inciando  em  R$21,81,  mas

podendo chegar até R$2.835,69, dependendo do coeficiente de risco da edificação
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(em valores de 2011).

Na lei que instituiu a taxa de incêndio já há previsão das seguintes isenções que em

2003 foram discutidas como necessárias: edificações utilizadas por órgão público e

demais pessoas jurídicas de direito público interno; edificações utilizadas por entidade

de  assistência  social  sem  fins  lucrativos  e  reconhecida  pelo  poder  público,

observadas as restrições estabelecidas no inciso II do § 2º do art. 114, Seção II, da

Lei  nº  6.763,  de 1975; edificações utilizadas para fins não residenciais  (comércio,

indústria ou prestação de serviços) localizados em Município onde não exista unidade

operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, desde que,

cumulativamente, não pertença a região metropolitana e tenha Coeficiente de Risco

de  Incêndio  inferior  a  2.000.000  MJ  (dois  milhões  de  megajoules);  edificações

utilizadas como templo de qualquer culto.

Também os prestadores de serviço de caráter pessoal, na própria residência, sem

utilização de área delimitada e sem empregados, fazendo com que sua atividade não

descaracterize a edificação residencial, não estão sujeitos ao pagamento da taxa.

Ainda não existia nessa data a figura do microempreendedor individual, instituída a

partir de 2009. Torna-se urgente a sua inclusão nas hipóteses de isenção da taxa de

incêndio sob o risco de dificultar muito, ou mesmo, em alguns casos, inviabilizar o

desenvolvimento e a formalização do empreendedor individual em nosso Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.874/2012

Institui o selo Empresa Destaque em Solidariedade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Destaque em Solidariedade, a ser conferido

às  empresas do setor  privado que promovam campanhas  de doação de sangue,

medula óssea e órgãos no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – O selo Empresa Destaque em Solidariedade terá prazo de validade de um

ano, renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão.

Art. 3º - Serão consideradas campanhas de doação de sangue, medula óssea e

órgãos:
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I  –  inclusão  de  mensagens  informativas  nas  embalagens  dos  produtos

comercializados pelas empresas;

II – realização de palestras para funcionários por profissionais da área de saúde;

III – divulgação, por intermédio de veículos de comunicação de massa, por período

não inferior a trinta dias por ano.

Art.  4º -  A empresa agraciada com o selo Empresa Destaque em Solidariedade

poderá utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Esta proposição pretende incentivar as empresas do setor privado a

realizar campanhas de doação de sangue, medula óssea e órgãos, para informar e

conscientizar a população de tal gesto de cidadania e humanidade.

O estímulo aos cidadãos devido à informação criará doadores permanentes para os

bancos de sangue do nosso Estado.

Sendo grande a demanda e dispendiosa a promoção de campanhas pelo poder

público,  o  projeto  vem  ao  encontro  do  interesse  público  e  da  necessidade  da

população,  em razão do  financiamento  privado na promoção  de campanhas.  Por

outro  lado,  promove  as  empresas  incentivadoras,  já  que  a  obtenção  do  selo

certamente as distinguirá no mercado como empresas conscientes e voltadas para

ações sociais.

Por  esses  motivos,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.875/2012

Institui a Semana Estadual de Conscientização do Doador de Medula Óssea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  do  Doador  de

Medula  Óssea,  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  a  ser  realizada  na  terceira

semana do mês de dezembro.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Esta proposição tem a finalidade de ampliar o cadastro de doadores de

medula  óssea,  para  facilitar  o  tratamento  de  leucemia  em  nosso  Estado,  e  de

conscientizar  a  população  da  importância  da  doação,  que  é  feita  sem  nenhum

prejuízo para a saúde do doador.

Segundo  os  dados  do  Instituto  Nacional  de  Câncer,  qualquer  pessoa  com  boa

saúde que tenha entre 18 e 55 anos de idade pode ser doadora de medula óssea, a

qual é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções, recompondo-se

em 15 dias.

A chance  de  se  encontrar  uma  medula  compatível  é  de  uma  em  cem  mil,  e,

segundo a mesma fonte pesquisada, a doação para o doador é apenas um incômodo

passageiro, enquanto que para o doente pode significar não perder a vida.

Por esses motivos, conto com os meus pares para a implementação deste projeto

de suma relevância para a saúde da população de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.876/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas de transporte

rodoviário  metropolitano  e  intermunicipal  de  passageiros  do  Estado  promoverem

campanha permanente de estímulo à doação de sangue, médula óssea e órgãos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  concessionárias  dos  sistemas  de  transporte  rodoviário

metropolitano e intermunicipal  de  passageiros  do  Estado obrigadas a  promover  a

campanha permanente de estímulo à doação de sangue, médula óssea e órgãos.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as concessionárias

divulgarão, no interior dos veículos, por meio de mídia eletrônica já existente ou da

afixação de cartazes adesivos, mensagens contendo os dizeres "Doe sangue, medula

óssea e órgãos - ajude a salvar vidas".
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Este projeto tem por objetivo mobilizar os cidadãos a doarem sangue,

medula  óssea  e  órgãos,  ajudando,  assim,  a  salvar  vidas.  Para  o  sucesso dessa

campanha, é necessária a divulgação, tanto em termos de exposição, quanto no que

se  refere  ao  esclarecimento  à  população.  Logo,  utilizando-se  os  sistemas de

transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal  como meio de comunicação, o

foco da campanha será atingido, haja vista o grande número de passageiros que

viajam diariamente nos veículos dos referidos sistemas.

Doar  sangue  é  um  procedimento  simples,  rápido,  sigiloso  e  seguro  e,  o  mais

importante,  é  o  exercício  do  poder  de salvar  vidas.  Por  outro lado,  a  chance de

encontrar  uma medula  compatível  é  de  uma em  cem  mil  e,  segundo  o  Instituto

Nacional do Câncer, a doação, para quem doa, é apenas um incômodo passageiro,

enquanto que para o doente pode significar a vida.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta

proposição, que é de suma relevância para o nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº  2.419/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação  de  quebra-molas  na  Rua  Cachoeira  da  Prata.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº  2.420/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

preservação e ocupação de área verde localizada na Avenida Perimetral, no Bairro

Vila  Pinho,  e  para  a  construção de  muro  ou  grade  para  delimitar  e  conservar  a

referida área. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.421/2012, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá pela realização do
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II  Seminário Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas - Uma Vida sem

Drogas. Eu Curto!, em 10/2/2012. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.422/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Lélia Vidal Gomes da Gama pela publicação do

livro "Uma estrela riscou o céu". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.423/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Extrema  pela  matéria,

publicada no jornal "Estado de Minas" de 12/2/2012, que destaca o alto índice de

desenvolvimento desse Município. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.424/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Furnas Centrais Elétricas S.A. pelos 55 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  2.425/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente pelo transcurso do Dia do

Artesão. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.426/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Associação  Brasileira  de  Indústria  Gráfica  -  Regional

Minas Gerais pelos 43 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.427/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Unimed-BH  pelos  41  anos  de  sua  fundação.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 2.428/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Presidente  Juscelino  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.429/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Federação das Associações Comerciais e Empresariais

do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  58  anos  de  sua  fundação.  (-  À  Comissão  de

Turismo.)

Nº  2.430/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a agilização da transferência

do plantão da 16ª Delegacia de Uberlândia para o novo espaço de funcionamento a
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ela cedido. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.431/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  reiterando  o  Requerimento  nº  2.103/2011,

pedido de providências para a realização de campanhas de divulgação da gratuidade

do registro civil de nascimento. (- À Comissão do Trabalho.)

Questões de Ordem

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  -  Presidente,  quero  trazer  a  cada  Deputada  e

Deputado desta Casa algumas exposições para que sirvam de reflexão para todos

que aqui estão. Todos nós, sem exceção, fomos eleitos para representar os mineiros

que  aqui  vivem.  Temos  as  nossas  obrigações  e  responsabilidades  e  devemos,

sobretudo,  fazer  aquilo  que prometemos aqui  quando tomamos posse.  Há algum

tempo, Deputado José Henrique - e Sr. José Geraldo, se aqui se encontra -, em uma

reunião  realizada  no  23º  andar,  onde  estavam  presentes  vários  Deputados

integrantes de comissões que hoje aqui estão, o Presidente Dinis Pinheiro procurou

dar  certa  dinâmica,  uma  orientação  de  como  deveriam  ser  os  trabalhos  das

comissões  temáticas  desta  Casa.  Sem  falsa  modéstia,  acredito  que  todos  nós

devemos ter a responsabilidade, sobretudo porque lidamos com o dinheiro público,

de,  cada  vez  mais,  gastar  menos  com  o  custeio  e  mais  com  o  cidadão  e  a

modernização.  Devemos  ter  muito  cuidado  quando  apresentamos  requerimento  a

qualquer uma dessas comissões solicitando sejam realizadas audiências públicas.

Muitas vezes, Deputado Carlos Mosconi, não temos os resultados que esperamos e

que gostaríamos de ter.  A Casa tem de disponibilizar os funcionários para saírem

daqui e irem ao local da reunião, a TV Assembleia tem de levar seus funcionários a

fim de transmitir  o nosso trabalho, mas às vezes chegamos lá e não há o público

esperado ou então o assunto já foi tratado e até resolvido. Por que digo isso? Porque

fui  surpreendido  –  e não fui  comunicado,  fiquei  sabendo por  meio  de  terceiros  –

quando  soube  que  amanhã  haverá  audiência  pública  em  Guidoval,  fruto  da

aprovação de um requerimento do Deputado Paulo Lamac, na Comissão de Direitos

Humanos,  protocolado  no  dia  1º  de  fevereiro  e  já  no  mesmo  dia  aprovado  na

Comissão. Quer dizer, no dia em que iniciamos os nossos trabalhos, a Comissão já

fez sua reunião e aprovou uma audiência pública no Município de Guidoval,  onde
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este Deputado, que por ora vos fala, é majoritário juntamente com o Deputado Ivair

Nogueira.  Em  primeiro  lugar,  a  Casa,  quer  dizer  -  não  vou  generalizar  -,  os

funcionários que trabalham na comissão sequer tiveram a preocupação de comunicar

aos Deputados majoritários a realização dessa audiência. Faz parte. O Deputado que

requereu a reunião tem todo o direito de convidar quem bem entender, e a Casa não

tem a obrigação de nos convidar. Então, independentemente disso, cabe a mim saber

se irei ou não a essa audiência pública. Mas o que mais me preocupa é que a reunião

acontecerá para tratar dos problemas causados pelas chuvas ocorridas em janeiro.

Tive a oportunidade de ir à cidade no dia 4 de janeiro, Deputado Carlos Mosconi, tão

logo foi feito todo o estrago pelas chuvas, juntamente com o Governador Anastasia, o

Ministro da Saúde e o Ministro dos Transportes, que já tomaram as providências

emergenciais, num primeiro momento, para a normalidade voltar à cidade. O Exército

já construiu uma pinguela para que a população possa transitar de um lado a outro da

cidade, e o governo do Estado licitou a obra para a construção de uma nova ponte.

Então a Casa, parece-me que o Deputado Alencar da Silveira Jr., entrou com um

requerimento,  junto  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  solicitando  a  criação  de  uma

comissão  não  permanente,  mas  especial,  composta  por  alguns  Deputados,  para

acompanhar a aplicação dos recursos dos governos federal e do Estado. O Deputado

Rogério  Correia,  do  PT,  aqui  disse,  apesar  de  ser  da  Oposição  e  de  ter  ideias

diferentes das minhas, que devemos, juntos, com a Defesa Civil nacional e a Defesa

Civil estadual, buscar os recursos necessários para aliviar o sofrimento e a dor da

população das cidades atingidas pela chuva, em vez de irmos às cidades verificar se

as  medidas  foram  tomadas.  Então  faço  esse  minuto  de  reflexão  para  que  os

Deputados tenham um pouco mais de  responsabilidade e,  sobretudo,  zelo  com o

recurso  público  para  que  essas  audiências  públicas  não  se  transformem  em

palanques eleitorais. Vamos trabalhar para a população, e não em benefício próprio.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, apenas quero concluir o raciocínio

de ontem, visto que V. Exa. solicitou uma fala de apenas 2 minutos em uma questão

de ordem. Abordei dois assuntos que gostaria de concluir no tempo que tenho hoje. O

primeiro trata da questão do carnaval de rua de Belo Horizonte. Acredito que precisa

ser  revista,  imediatamente,  a  forma  como  os  órgãos  competentes  concedem  as
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licenças para que aconteça, em alguns pontos da nossa cidade, o carnaval de rua ou

o que é chamado de abertura  do  período do Carnaval,  que acontece sempre  no

sábado anterior à dita semana do Carnaval. Por que digo isso? Agora, por exemplo, a

nossa Praça da Liberdade é vítima da irresponsabilidade dos órgãos que têm o poder

de dar  essas licenças, pois  foi  totalmente arrasada.  Para minha surpresa, vi  uma

notícia de que o calendário da Prefeitura para a Praça da Liberdade foi mantido, por

incrível  que  pareça.  Calendário  de  “festas”,  entre  aspas.  Para  qualquer  outro

movimento  ou  tipo  de  evento  que  se  queira  fazer  na  Praça  da  Liberdade,  uma

concentração saudável e sem provocação de danos, não se consegue licença. Mas

para  o  Carnaval,  que  tem  como  combustível  o  álcool,  e  por  consequência  o

vandalismo, está lá a nossa praça toda arrebentada.  Os responsáveis por  aquela

baderna terão de pagar, porque não vamos aceitar que isso seja debitado na conta da

população. Portanto,  chamo atenção dos órgãos da Prefeitura, de meio ambiente,

enfim, da Regional Centro-Sul.  Volto a falar  do problema que aconteceu no Bairro

São Bento, que tem uma avenida de acesso, a Avenida Cônsul Antônio Cadar. Ela foi

literalmente  fechada,  e  nós,  moradores,  ficamos  ilhados.  Quem  estava  fora  não

entrava nas suas casas, quem estava em casa não saía. A outra avenida, que desce

do alto da Avenida Raja Gabaglia e que despeja o trânsito na parte baixa do Bairro

São Bento, virou um caos. Sem falar na falta de policiamento adequado, pois não

havia policiais suficientes para aquele volume de gente. Falavam em um evento para

1.500 pessoas,  mas havia 10  mil  pessoas.  Havia  crianças portando bebida,  e os

agentes  do  juizado de  menores  estavam  caminhando em  bloco.  Contei  10  deles

caminhando em bloco, sendo que deveriam estar espalhados para verificar de fato se

os menores  estavam bebendo.  E eles  estavam bebendo à  vontade.  Os jardins  e

canteiros viraram verdadeiras latrinas, banheiros a céu aberto. Os presentes agiam

sem o menor pudor, apesar das faixas dizendo que era crime urinar na rua. Bêbado

sabe lá o que é respeitar a lei e qualquer outro princípio de moralidade? Em qualquer

lugar, mesmo passando senhoras, crianças, qualquer pessoa, estava lá aquele grupo

de pessoas, e até faziam filas. Eu filmei esses fatos no meu aparelho. Para finalizar,

mais uma vez quero fazer um ato de repúdio com relação à escolha pela Presidente

Dilma da Sra. Eleonora Menicucci para o cargo que agora ocupa. Ela é conhecida
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defensora do aborto, o que foi dito pela imprensa, embora ela já esteja desmentindo

isso. Ela fez até curso sobre aborto na Venezuela. Ontem, eu brinquei, falando sério,

que ela é mestre e doutora em “abortologia”. Não podemos admitir que uma pessoa

que confessou ter  feito  dois  abortos,  ou  seja,  uma ré confessa que  cometeu um

crime, ocupe esse cargo no governo federal. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Sr. Presidente. Tratarei de um assunto muito

relevante.  No  final  de  semana  passado,  visitei  a  cidade  de  Salinas  e  várias

comunidades rurais. Após receber telefonemas de lideranças e pessoas da referida

cidade, resolvi ver, de perto, a questão do lixão de Salinas. Eu não esperava que a

situação fosse tão grave como a que encontrei lá. Diante disso, fico me perguntando

onde estão o Ministério Público e os órgãos ambientais, que são tão ágeis na hora de

expedir um auto de infração contra um agricultor familiar, contra um produtor rural.

Vê-se, por exemplo, tanta morosidade na hora em que se espera a concessão de

uma licença para a realização de uma obra pública que atenda a população. E, agora,

na questão de Salinas, a qual pude verificar de perto, vemos também essa omissão.

Deputado  Rogério  Correia,  esse  desrespeito  ao  meio  ambiente  é  uma  grande

vergonha  para  Minas  Gerais.  O  lixão  de  Salinas  é  caso  de  polícia.  Trouxe  aqui

algumas fotos. Faço um apelo ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, para que

ele  possa,  imediatamente,  comunicar  a  situação  à  Feam,  ao  IEF,  aos  órgãos

ambientais e ao Ministério Público de Salinas, que se cala diante dessa questão. Em

Salinas, parece que existe a ordem do silêncio. O Prefeito diz, nos quatro cantos da

cidade, que tem força no governo do Estado, no Ministério Público e no Tribunal de

Justiça, e parece que tem mesmo, porque nada acontece diante de um escândalo

ambiental  como esse.  O  lixo  de  Salinas está  incomodando centenas  de famílias.

Todas as noites colocam fogo no lixão, e as pessoas têm de fechar suas portas por

causa  da  fumaça  horrorosa,  que  tem  causado  graves  problemas  de  saúde  às

pessoas.  Sem  falar  nas  nascentes  e  nos  rios  da  região,  para  onde  está  indo  o

chorume de todo esse lixão, que é arrastado pelas chuvas. Por isso, peço aos órgãos

do governo e ao Ministério Público que acordem. Acorda, Promotor de Salinas! Ele

está muito atento às questões políticas locais. Esta semana, ele multou uma liderança

nossa,  porque  essa  pessoa  deu  uma  entrevista  no  jornal.  Agora,  em  Salinas,  é
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proibido dar entrevista em jornal. No entanto, o Promotor está pegando no pé apenas

das lideranças de Oposição. O Prefeito José Prates dá entrevistas em “sites”, jornais,

enfim, em todos os lugares, e o Promotor não toma nenhuma providência. Por isso,

fica aqui um apelo ao Procurador-Geral de Justiça para que ele olhe essas questões

de Salinas, principalmente no que se refere a essa vergonha que tem a cara e a

marca  da  administração  do  Prefeito  José  Prates.  Para  encerrar,  Sr.  Presidente,

destaco que hoje recebi um apelo de dezenas e dezenas de caminhoneiros do Norte

de Minas Gerais. No final do ano passado, a Copasa e a Defesa Civil contrataram

caminhões-pipa  para  atender  97  Municípios  que  haviam  decretado  situação  de

emergência  em  razão  da  seca.  O  que  aconteceu?  No  final  do  ano,  a  Copasa

simplesmente deu um calote nos caminhoneiros que trabalharam, prestaram serviços,

socorreram  as  vítimas  da  seca  no  Norte  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Agora,  o

Presidente da Copasa, Sr. Ricardo Augusto Simões, vem dizer que não pagou aos

caminhoneiros  porque  o  governo do  Estado  não  repassou  os  recursos.  Não  nos

interessa saber se a culpa é da Copasa ou do governo do Estado. A Copasa é uma

empresa  rica,  que  tem  condições;  portanto  é  um  absurdo  vê-la  dar  calote  em

caminhoneiro. Por isso, faço aqui um apelo ao Governador Anastasia, pedindo-lhe

que interfira nessa questão, acione o Presidente da Copasa, a Defesa Civil, a fim de

que  a  Copasa  quite  o  débito  e  acabe  com  essa  vergonha  de  dar  calote  em

caminhoneiro que trabalhou, prestou serviço. Esses caminhoneiros precisam comprar

alimentos para seus filhos, mas não estão recebendo da Copasa o dinheiro relativo

aos serviços prestados no ano passado. Obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  pela  grande  mídia,  a  população

brasileira acompanhou os desdobramentos da greve de policiais militares na Bahia e

no  Rio  de  Janeiro.  E,  a  todo  instante,  vimos  opiniões  de  especialistas  sobre  o

assunto. É muito tranquilo - e até poético - dentro de um escritório ou de um gabinete

confortável, com cafezinho e ar condicionado, dizer que a Constituição da República

de 1988 proíbe a greve e a sindicalização de policiais e bombeiros militares. O jornal
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“O  Globo”,  em  sua  edição  de  9/2,  trouxe  a  opinião  de  vários  advogados  -

pseudoespecialistas - e a manifestação de Ministros do STF, todos dizendo que a

greve é ilegal, que nossa Constituição a proíbe, pois assim está disposto no art. 142,

c/c o art. 42, da Constituição da República brasileira. O inciso IV do § 3º do art. 142

diz: “IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve”.

O que aprendemos nas universidades de Direito é que a ciência jurídica, por si só,

não  consegue  responder  a  todas  as  demandas  da  sociedade  nem  tampouco,

sozinha, consegue alcançar o seu fim, que é a paz social.

Nesse  contexto,  é  na  própria  Constituição  da  República  que  buscamos  outros

dispositivos mais importantes. Alguns deles são princípios de cuja força normativa

somos sabedores, bem como de cláusulas pétreas que muito antecedem os arts. 42 e

142 de nossa Constituição. Senão, vejamos:

“Art.  1º  -  A República Federativa do Brasil,  formada pela união indissolúvel  dos

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de

Direito e tem como fundamentos: (...)  II -  a cidadania; III  -  a dignidade da pessoa

humana; (...)

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I -

construir  uma sociedade livre,  justa  e  solidária;  (...)  III  -  erradicar  a  pobreza  e  a

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem

de todos,  sem preconceitos  de  origem, raça,  sexo,  cor,  idade e  quaisquer  outras

formas de discriminação. (...)

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à  melhoria  de  sua  condição  social:  (...)  IV  -  salário  mínimo,  fixado  em  lei,

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às

de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

Fazendo uma leitura  atenta  desses  dispositivos,  podemos  dizer  que ainda  falta

muito a ser feito para alcançarmos a dignidade da pessoa humana, uma sociedade

justa, igualitária, sem discriminação.

Abro um parêntese para traduzir trecho do prefácio da Constituição da República de
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1988,  proferido pelo Presidente da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães:  “O

homem é o problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde,

sem casa, portanto sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria

que envergonham o País. Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa

com o homem. Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o

homem, que o homem é seu fim e sua esperança”.

Percebemos claramente que, se não há distinção entre seres humanos, não há

como  dizer  que  todo  o  restante  dos  trabalhadores  deste  país  pode  fazer  greve

livremente, menos os militares. Sabem por quê? Porque eles também podem dizer

que estão com fome, que têm família, esposa, filhos, que seus filhos estudam, que

sua família precisa de transporte, saúde, educação, alimentação, lazer, além de todas

as demais necessidades do homem.

Não é a estrita aplicação fria do Texto Constitucional que vai transformar policiais e

bombeiros em “robocops”, que só existem no cinema, e a realidade das ruas é muito

diferente do que a grande mídia reproduz.

Vamos dar o exemplo de Minas Gerais. Nos últimos nove anos, foram assassinados

153 servidores da segurança pública, e isso em tempo de paz. Paz para qualquer

outro  trabalhador,  menos  para  essa  classe.  Temos  visto  alguns  engravatados

nascidos de famílias ricas, que não sabem o que é ser policial e combater o crime

diariamente, fazendo duras críticas sem, de fato, conhecer a realidade.

Apenas para fazer mais uma ilustração: nas Polícias Militares do Brasil ainda vigora

um  regulamento  disciplinar  cujo  texto  principal  é  datado  de  1831  e  pune

rigorosamente o policial e o bombeiro militar que recorrerem ao Judiciário, mesmo se

se tratar de ato legal. Como podemos ficar cegos diante de tamanha barbárie? Ao

mesmo tempo em que assistimos a juristas e Ministros de Estado, Desembargadores

e Ministros  do STF dizerem publicamente que a greve é ilegal,  não vemos neles

tamanha veemência para dizer a mesma coisa em relação aos saques efetuados por

"suas excelências" nos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia,

conforme  insistente  publicação  do  jornal  “Folha  de  S.  Paulo”.  Policiais  militares

baianos lutam para tentar incorporar uma gratificação que foi, aliás, instrumento de

campanha  do  então  candidato  ao  governo  do  Estado,  Sr.  Jaques  Wagner,  para
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chegarem ao salário de R$2.300,00 por mês. Na outra ponta, saques criminosos são

feitos  por  "suas  excelências",  com  valores  variando  entre  R$400.000,00  e

R$1.500.000,00 nos referidos tribunais, objeto de fiscalização por parte do CNJ.

Realmente, policiais e bombeiros militares fazerem greve é ilegal. A Constituição da

República veda essa prática, mas será que os Juízes e Desembargadores do Rio de

Janeiro e da Bahia, que estão sendo investigados pelo CNJ, cometeram crimes ao

fazer saques com essas cifras? Quem decretou a prisão de "suas excelências" por

meterem as mãos nos cofres públicos?

De  um  lado,  os  Soldados  da  Bahia  pedem  que  o  Governador  Jaques  Wagner

cumpra a lei e pague as gratificações que foram aprovadas em 1997. A propósito,

vale ressaltar que o mesmo Sr. Jaques Wagner, durante o período em que esteve na

Oposição, ajudou financeiramente e apoiou o movimento grevista na Bahia em 1992,

conforme resgatado em matéria publicada pelo jornal “O Globo” desta quarta-feira, 15

de fevereiro, da qual reproduzirei um trecho, quando ocupou a tribuna da Câmara dos

Deputados: “Em 18/9/92, quando estava no segundo ano de seu primeiro mandato de

Deputado Federal  e o  Brasil  vivia  um momento de  grande turbulência política  às

vésperas da abertura do processo de 'impeachment' do então Presidente Fernando

Collor, o petista Jaques Wagner ocupou a tribuna da Câmara para se solidarizar com

os policiais militares da Bahia que iniciaram um movimento por melhores salários,

ameaçando  com  greve.  Em  um  discurso  de  menos  de  5  minutos,  considerou

absolutamente pertinente a justa reivindicação da categoria por melhores salários e

criticou  a  determinação do então Governador  Antônio  Carlos  Magalhães  de  punir

cerca  de  110  militares  e  defendeu  desobediência  ao  comando  da  PM.  (...)  Sr.

Presidente,  em  primeiro  lugar,  solidarizo-me com  nossos  conterrâneos  da  Polícia

Militar do Estado da Bahia, que há aproximadamente 10 dias vêm-se movimentando,

juntamente  com  seus  familiares,  particularmente  as  esposas,  numa  justa

reivindicação por melhores salários. Infelizmente, a impermeabilidade do Governador

do Estado fez com que o Comando da Polícia Militar punisse cerca de 110 militares”.

Ao finalizar o discurso, ele mais uma vez registrou solidariedade aos 110 Oficiais e

policiais militares já punidos e, com mais críticas a Antônio Carlos Magalhães, sem

citar seu nome, sugeriu ao chefe dos militares que defendesse os pleitos da categoria
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em vez de só obedecer a ordens do Governador: “Reitero veementemente meu apelo

ao Comando da Polícia Militar para que, em vez de simplesmente seguir as ordens do

Governador  do  Estado  da  Bahia,  sempre  impermeável  às  reivindicações  do

funcionalismo do Estado, tente sensibilizar o Executivo do nosso Estado, para que

sejam atendidas as reivindicações das esposas dos militares, que na verdade estão

indo às ruas porque não têm como comprar alimentos para a família”.

Do outro lado, temos policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro pedindo, pelo

amor de Deus, que o Governador Sérgio Cabral pague um salário mais digno, pois o

piso hoje é da ordem de R$1.100,00.

No entanto, o Governador chama o Exército e a Força Nacional para prender os

líderes e sufocar o movimento grevista. Será que o Governador do Rio de Janeiro tem

condições  morais  de  mandar  prender  policiais  que estão  mendigando  um  salário

justo? Esse não é o mesmo Governador que aparece em vídeo, acompanhado do ex-

Vereador Jerominho e do ex-Deputado Natalício, no mesmo palanque? Ambos foram

cassados pela CPI carioca por chefiarem a milícia no Estado e hoje estão cumprindo

pena  em  penitenciária.  Nesse  vídeo,  o  Governador  Sérgio  Cabral  canta,  muito

sorridente, a música da milícia.

Passemos,  então,  a  outra  parte  da  reflexão.  Será  que  a  Justiça  carioca  tem

condições morais para determinar a prisão de 17 policiais militares e 9 bombeiros que

estavam  reivindicando  melhores  salários?  Enquanto  isso  matérias  dos  jornais  “O

Estado de S. Paulo”, de 24 de janeiro, e “Folha de S. Paulo”, do dia 9 de fevereiro

último, deixaram-nos estarrecidos ao mostrar Juízes no Rio de Janeiro, em início de

carreira, ganhando de R$40.000,00 a R$150.000,00 por mês. Mas o teto salarial dos

Ministros  do  STF  não  é  R$26.700,00?  Quem  decretou  a  prisão  de  “suas

excelências”?

Da  mesma  forma,  o  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia  está  sendo  investigado  por

movimentações atípicas.  O mesmo jornal  noticia  que houve saques da ordem de

R$400.000,00 a R$1.500.000,00. Será que “suas excelências” se consideram com

condição moral  para negar  “habeas corpus” a policiais  baianos que estão lutando

para incorporar uma gratificação e, assim, chegar ao salário de R$2.300,00? Vejam a

matéria de outro jornal:  “Representação ao MP: o Coaf  identificou movimentações
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financeiras atípicas no valor de 855,7 milhões de reais de 3.426 Juízes e servidores

do Poder Judiciário em todo o País, entre 2000 e 2010. Cerca de 400 milhões desse

total  envolvem apenas quatro pessoas do Rio de janeiro, São Paulo e Bahia”.  As

informações estão no documento de 13 páginas encaminhado na quinta-feira, dia 12

de janeiro, ao Supremo Tribunal Federal pela Corregedora do Conselho Nacional de

Justiça. No documento são citadas situações consideradas suspeitas, como o caso

de três pessoas - duas delas vinculadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo e uma

ao Tribunal de Justiça da Bahia -, por terem movimentado 116,5 milhões de reais em

um único ano, em 2008.

É muito simples determinar a prisão de policiais que reivindicam melhores salários,

mas será que “suas excelências”  conseguiriam viver  com míseros R$2.300,00 ou

R$1.100,00 por mês, assim como vivem os policiais na Bahia e no Rio de Janeiro,

respectivamente, e ao mesmo tempo serem proibidos de fazer greve?

Na parte de cima do tabuleiro, está o jogo mais sujo, mais podre, que parte de

nossa  população  ainda  não  percebeu.  A Presidente  Dilma  Rousseff,  aquela  que

pegou em armas e foi acusada de assaltar para financiar a guerrilha, é companheira

do Governador Jaques Wagner e ambos hoje companheiros de Sérgio Cabral, do

PMDB - faço essa ligação política para entendermos melhor o jogo de xadrez que foi

montado. A grande mídia pressiona o Palácio do Planalto a sufocar os movimentos

grevistas no Rio de Janeiro e na Bahia, ambos de Governadores aliados de Dilma

Rousseff.  Mas  por  qual  motivo  a  poderosa  mídia  televisiva  pressionaria  o  poder

político?  Simples:  as  transmissões  dos  carnavais  da  Bahia  e  do  Rio  de  Janeiro

rendem milhões de reais às poderosas emissoras de televisão. É só imaginar que,

com a greve dos policiais na Bahia e no Rio de Janeiro, não haveria carnaval, e não

haveria,  assim,  o  que  transmitir.  Se  não  houver  transmissão,  quem  vai  repor  os

milhões  de  reais  que  as  emissoras  deixarão  de  ganhar  com  centenas  de

propagandas?

É muito claro que o Estado está cedendo ao poder econômico e, quando se fala do

poder econômico, não há escrúpulos, não se lembra de pais de família. O jogo é

muito  pesado e,  assim,  Governadores e Presidente preferem se render à sujeira.

Uma  parte  da  grande  mídia  pratica  um  jornalismo  com  discursos  que,
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intencionalmente,  desvirtuam  a  realidade  em  função  dos  interesses  do  poder

econômico.  O que  mais  me preocupa é  que pediram ao General,  na  Bahia,  que

estava  comandando  as  tropas  do  Exército  que  aplicasse  a  Lei  de  Segurança

Nacional.  Mas,  quando o Estado de São Paulo esteve submerso em uma nuvem

negra, durante 40 dias, sob os ataques do PCC, em maio de 2006, época em que

morreram  41  servidores  da  segurança  pública,  ninguém  falou  em  aplicar  Lei  de

Segurança  Nacional.  Policiais  foram  cassados  e  assassinados  por  criminosos;

delegacias e quartéis foram invadidos. E ninguém falou em aplicar Lei de Segurança

Nacional.

Quero  deixar  claro  que  não  compactuei  e  nunca  vou  compactuar  com  uso  de

métodos e atitudes criminosas em uma greve para se alcançar o resultado desejado.

Como prescreve o Código Penal brasileiro, em seu art. 29, as condutas devem ser

punidas em conformidade com o grau de participação de cada um. Se policiais e

bombeiros  praticaram crimes  graves,  devem  ser  punidos  na  forma da  lei.  Mas  é

inaceitável a tentativa de se criminalizar todo o movimento, que é legítimo e luta por

melhores salários. Homens, pais de família, que têm esposas e filhos, querem uma

vida digna, e não há outra forma de reivindicar a não ser cruzando os braços. É muito

fácil  para  Deputados,  Presidente,  Governadores,  Juízes,  Ministros  e  Promotores

criticarem e mandarem prender grevistas, pois “suas excelências” desfrutam de poder

e de salários que 90% de toda a população brasileira não recebe.

Aqui,  Presidente,  encerro  meu  pronunciamento,  lembrando  um  trecho  de  uma

antiga música, que me parece ser de 1985, da banda de rock brasileira RPM: “O caso

Sudam, Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney e quem paga o jornal? É a propaganda, pois

nesse país é o dinheiro que manda. Juram que não corrompem ninguém, agem assim

pro seu próprio bem”. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimentamos as Deputadas e os Deputados

desta Casa.

Toda a imprensa, neste final de semana, acompanhou de perto uma tragédia: ao

voltar do congresso de educação, em Araxá - assim diz a imprensa -, “um Fiat Uno

fez uma ultrapassagem em local proibido e bateu no ônibus dos professores. Com
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isso, o condutor do ônibus perdeu o controle e bateu em duas carretas”. Todos os

carros  foram  incendiados,  e  cinco  pessoas  morreram  carbonizadas.  Três  delas

estavam no ônibus que vinha do congresso em Araxá e eram de Betim, cidade em

que moro: a Profa. Edilene Maria Bastos, de 48 anos, e seu filho, Gustavo Xadai

Aquino, de 9 anos; e Luiz Augusto Martins Godinho de Oliveira, de 6 anos, filho de um

casal de professores.

Imaginem o sofrimento, a tragédia. Quando as pessoas estão doentes, esperamos,

às vezes, que realmente ocorra um falecimento. As pessoas se preparam para isso,

embora seja difícil,  pois nunca estamos preparados para perder nossos familiares,

nossos amigos. Essas pessoas vinham de um congresso, estavam bem de saúde,

saudáveis; havia até duas crianças. A professora deixou seis filhos, e o caçula - esse

de 9 anos – faleceu juntamente com ela. E por que, qual a causa? Uma imprudência

de um senhor que dirigia um Uno - também ele e a esposa faleceram no local.

Os estudos de trânsito mostram que, de fato, 90% das causas de acidentes são

ligadas ao motorista, tanto de carros pequenos quanto de carretas. Estamos vendo

inúmeros acidentes recentemente com carretas.

O “Hoje em Dia”, alertando as pessoas que vão viajar durante o carnaval, mostra as

áreas críticas nas estradas de Minas. Nas estaduais, há 114 pontos críticos: 6 com

tráfego interrompido; 73 em meia pista; 24 em condições precárias; 1 com desvio na

terceira faixa; 3 com limite de peso; e 7 com uso obrigatório de variante. Nas estradas

federais em Minas, há 27 pontos críticos: 12 parcialmente interditadas, 7 em meia

pista e 8 com outros problemas. Realmente, não há razão para, nesta Casa, ficarmos

batendo só no governo federal, como fazem alguns Deputados. O problema atinge

também as BRs, com 27 pontos críticos, mas são 114 pontos críticos nas MGs.

Hoje,  o  Deputado  Rogério  Correia,  Líder  da  nossa  bancada,  apresentou  uma

moção de pêsames desta Casa para as pessoas que perderam entes queridos nessa

tragédia  ocorrida  após  o  congresso  do  Sind-UTE.  Como  eu  disse,  foram  três

moradores da nossa cidade, e acompanhei de perto a dor e o sofrimento de seus

familiares, professores e amigos. Fato é que temos de tomar medidas práticas para

reverter  esse  quadro  de  acidentes  no  Brasil  e  em  Minas,  onde  a  situação  é

gravíssima. Aliás, no ano passado, a Comissão de Segurança Pública fez, a nosso
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pedido, uma audiência pública sobre a violência no trânsito, quando foi proposta e

aprovada a realização de um fórum técnico em 2012. Como no segundo semestre

deste ano estaremos em clima de eleições, esse debate tem de ser feito ainda neste

semestre.  O  fórum  técnico  será  regionalizado,  abrangendo  todas  as  regiões  do

Estado, com encerramento nesta Casa. O tema é extremamente importante e grave e

exige  uma resposta  desta  Casa  e  dos  Deputados.  Temos  de  cobrar  dos  órgãos

públicos  competentes  uma solução  e  fazer  um  trabalho  de  educação  no trânsito

voltado para os jovens, as crianças e as famílias. Além disso, é preciso garantir a

fiscalização. Os órgãos de trânsito devem poder fazer fiscalização rigorosa, com base

na Lei Seca e em toda a legislação vigente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Quero parabenizar a Deputada Maria

Tereza por abordar esse assunto tão importante com a seriedade que ele merece e

com que as autoridades devem enxergá-lo. Tenho visto aqui muita demagogia em

torno  de  problemas  nas  estradas,  especialmente  das  federais.  Alguns  Deputados

parecem mais ser urubus de estradas; a impressão é que não querem resolver o

problema realmente, o que é muito ruim para quem de fato quer achar uma solução. A

impressão é que ficam torcendo para haver vítimas em BRs para que possam fazer

uso do microfone e pontuar problemas com o governo federal. Ontem mesmo fiquei

muito incomodado com o fato de, assim que me referi à morte dessas crianças e da

professora que estavam no ônibus de Araxá, um Deputado vir dizer que o problema é

que estavam em uma BR e que o governo federal não cuida das BRs. Parecia menos

tucano  e  mais  urubu  de  estrada,  que  fica  de  olho  em  carniça.  Para  resolver  o

problema,  não  apresentam  qualquer  sugestão;  fazem  apenas  agitação  política  e

demagogia.

O “Hoje em Dia” traz hoje um balanço sobre as estradas, dizendo que há risco em

todas elas. Como a Deputada acabou de ler, são 114 pontos críticos nas MGs e 27

nas BRs. Ao todo, como prefiro enxergar, são 141 pontos críticos nas estradas de

Minas, estaduais e federais – de responsabilidade do DNIT e do DER -, que precisam

de solução. Sr. Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, que me concedeu aparte,

segundo dados oficiais do Estado de Minas Gerais, 90% dos acidentes se dão ou por

imprudência ou por problema de álcool. São problemas, portanto, que necessitam da
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educação no trânsito e de medidas de fiscalização. O que V. Exa. apresentou em

relação à comissão é fundamental, ou seja, que haja um seminário sobre a questão

da educação no trânsito e da prevenção contra acidentes. Creio ser essa a forma

correta para tratarmos tal  tema.  Agora,  se toda vez que houver  um acidente,  um

Deputado vier aqui falando que é BR, ou nós falarmos que é MG, que é morto do

governo federal, que é morto do governo estadual, isso não resolverá o problema e

não ficará nada bem.

Sobre  um acidente  como aquele,  em que  duas  crianças,  filhas  de  professores,

morreram  ao  voltar  de  um  congresso,  na  organização  de  uma  luta,  realmente,

Deputado Paulo Guedes, vir aqui discutir se é BR ou se é MG, isso é constrangedor.

Então prefiro uma abordagem serena, como V. Exa.  fez aqui,  Deputada.  Portanto

gostaria de parabenizá-la e, evidentemente, cobrar, tanto do DNIT quanto do DER,

uma ampla campanha durante o carnaval para que haja menos mortes, e que os

pontos críticos, de um e de outro, sejam corrigidos. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Obrigada, Deputado Rogério Correia. Diante do

que V. Exa. disse, quero reforçar isso aqui para que as famílias que viajarão durante o

carnaval  o  façam  com  tranquilidade,  que  as  pessoas  que  forem  dirigir  de  forma

alguma usem bebida alcoólica. É a vida que está em questão, e ela é muito preciosa,

é o maior dom que temos. A situação fica realmente irreversível quando se perde uma

vida,  por  isso  é  preciso  haver  tranquilidade  ao  viajar,  que  as  pessoas  estejam

descansadas para isso. Também que não fiquem na praia por toda a manhã, bebendo

álcool e depois dirijam. Não é possível, de forma alguma, fazer isso, pensem nos

filhos, pensem nos outros e em si mesmos.

Assim, quero convidar esta Casa, os Deputados e as Deputadas para participarem

conosco  do  fórum  técnico.  A partir  de  propostas  apresentadas,  é  preciso  cobrar

medidas efetivas.  Como já disse,  há pesquisas que apresentam grande índice de

acidentes, e logicamente há interferência de problemas existentes com as estradas,

mas esse índice é muito pequeno. Segundo pesquisas, o maior índice causador de

acidentes  é  exatamente  a  questão  do  motorista,  como  o  caso  ocorrido  em  tal

tragédia, em que o motorista do carro Uno, que faleceu, assim como a sua esposa,

fez uma ultrapassagem de maneira equivocada. Então, não havendo tempo para tal
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ultrapassagem, ele jogou o carro em cima do ônibus, que capotou, assim como o seu

carro, após bater de frente com uma carreta. Todos os carros incendiaram. Estamos

vendo também que as carretas são o grande problema, pois jovens, cada vez mais,

estão  dirigindo  carretas.  Isso  porque,  como não  há  mão de  obra  qualificada,  as

empresas estão admitindo o jovem com 20 anos de idade para dirigir carretas, sem

nenhuma experiência nas estradas. Além disso, como é sabido, as empresas pagam

por  produção,  então  os  motoristas  ingerem  produtos  químicos,  como  rebites.

Recentemente o jornal “Estado de Minas” apresentou a declaração impressionante de

um motorista de carreta, em que ele ficou 24 horas rodando sem saber onde estava.

Isso é gravíssimo, muitas vidas estão em jogo.

Então  é  preciso  que  órgãos  competentes,  estadual  e  federal,  acompanhem,

fiscalizem.  É  preciso  que  as  escolas,  as  Secretarias  de  Educação,  estadual  e

municipal,  priorizem a  questão do trânsito  para  contribuir  com  nossas  crianças  e

nossos jovens. Sabemos também do grave problema com as motos. Dos veículos

que  rodam,  aproximadamente  12%  são  motos,  que  já  respondem  por  50%  dos

acidentes. Dificilmente rodamos por um dia sem presenciar um acidente ocorrido com

motos. Além de tudo, em audiência pública realizada no ano passado, foi mostrado

que o Ministério da Saúde investe no Brasil cerca de 80 bilhões, por ano, na saúde,

em  todos  os  Estados.  Mas,  desses  80  bilhões,  22  bilhões  são  para  tratar  os

acidentados. Não sou contra investir nos acidentados, pois é lógico que tem de se

salvar  vidas,  mas  temos  de  evitar  os  acidentes.  Esses  recursos  têm  que  ser

investidos  exatamente  na  saúde  preventiva,  em  cirurgias,  e  não  para  tratar

acidentados.  Temos  é  que  eliminar  a  causa,  os  acidentes,  Srs.  Deputados.  É

importante unirmos forças para mudar esse quadro no Brasil, que é insustentável.

Não é possível mais perdermos tantas vidas em acidentes. Isso acontece porque falta

exatamente conscientização e educação para o trânsito.

Vejam bem: de  acordo com a Polícia Federal,  em 2011,  das 5.665 batidas nas

rodovias federais de Minas, apenas em 74 - 1,3% - a polícia conseguiu comprovar o

uso  de  álcool  e  estimulantes,  que  levam  o  motorista  a  rodar  mais  de  24  horas

completamente  dopado.  Ora,  isso  é  inconcebível.  Os  veículos  de  carga  estavam

envolvidos em quase metade dos acidentes. São 40.166 os acidentes nas rodovias,
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dos quais 18.462 envolvem carretas e caminhões.

Então,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Deputadas,  queremos  encerrar  nosso

pronunciamento fazendo este apelo.  Que possamos unir  forças na Assembleia de

Minas para mudar esse quadro, e não ficarmos, de forma alguma, culpando só o

governo  federal,  porque  é  uma  ação  conjunta  das  três  esferas  de  poder,  dos

parlamentos, dos cidadãos, das lideranças, sobretudo do sistema educacional, que

precisa investir na educação. E os órgãos responsáveis pelo trânsito devem fiscalizar

rigorosamente. A Lei Seca, por exemplo, tem que ser rigorosamente aplicada, porque

sabemos que bebida alcoólica e direção não combinam de forma alguma.

Muito obrigada, e vamos fazer mesmo uma árdua batalha, unidos, para mudar esse

quadro e defender a vida.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco* - Exmo. Sr. Presidente, Exma. Sra. Deputada, Exmo.

Srs.  Deputados,  demais  autoridades  que  se  fazem  presentes  nesta  Casa,  nossa

cordial  saudação  a  todos  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  em  todo  nosso

Estado de Minas Gerais, em especial aos amigos e companheiros das regiões do Alto

Paraopeba e Vale do Piranga.

Senhoras e senhores, é com profunda emoção e alegria que assumo o cargo de

Deputado Estadual. Sua importância é incontestável para uma sociedade pautada na

democracia, pois representa o povo em toda sua forma de expressão, constituindo-se

num dos princípios fundamentais do Estado de Direito e da promoção do bem-estar

social.

Honra maior é ser Deputado em Minas Gerais,  esta terra que respira e ama a

liberdade.  Como afirmou o nosso querido  e saudoso Presidente  Tancredo Neves,

“liberdade é o outro nome de Minas!”. Este Estado já ofereceu à Nação políticos que

a honraram e assumiram liderança extraordinária em todos os momentos da história

política brasileira.

Sou de uma família dedicada à arte e ao exercício da política. Nesta Assembleia

Legislativa,  estivemos  representados  pelos  Deputados,  meu  avô  Antônio  Franco

Ribeiro e meus tios Eli Franco Ribeiro e Maurício Moreira, cuja memória e o espírito

público reverencio.
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Venho de Conselheiro Lafaiete, cidade-polo da região do Alto Paraopeba e do Vale

do Piranga, que enfrenta os desafios de uma grande metrópole, mas que supera a

cada dia as dificuldades de conciliar o seu desenvolvimento econômico e social com

uma  arrecadação  tributária  e  repasses  governamentais  insuficientes  para  suas

necessidades.  No  entanto,  com criatividade  e  muito  trabalho,  sob  a  liderança do

nosso Prefeito José Mílton e com o apoio do nosso Governador Antonio Anastasia,

sua população vem recebendo grande volume de obras e investimentos.

As regiões do Alto Paraopeba e o Vale do Piranga concentram grande número de

Municípios que carecem de um incansável trabalho dos seus Deputados Federais e

Estaduais. O desafio, minha gente, é compartilhar todo investimento em qualidade de

vida nas cidades maiores, como Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco,

com os Municípios menores. Os governos do Prof. Anastasia e de seu antecessor

Aécio Neves estão realizando esse trabalho de interiorização do desenvolvimento,

por  meio de ações e políticas públicas,  e poderão contar  com meu apoio para o

aprofundamento dessas ações.

Dirijo-me  a  todos  os  Exmos.  Deputados  que  me  recebem  nesta  tarde.  Quero

cumprimentar todos os Deputados e todas as Deputadas agradecendo-lhes o carinho

e a generosidade. Sou um neófito neste Parlamento, mas lhes ofereço a humildade

necessária  para  aprender,  a  coragem  para  superar  desafios  e  a  disposição para

trabalhar  pelo  nosso  povo  mineiro.  Agradeço  aos  meus  eleitores,  que  me

proporcionaram esta grande alegria; à minha família, em especial ao meu pai, Ivan

Franco Ribeiro, que nunca me deixou perder de vista o significado da palavra “servir”,

que é a máxima do meu avô: “o homem que não nasce para servir não serve para

viver”;  ao  meu  partido,  o  PRTB;  ao  diretório  estadual  e  aos  companheiros  de

Conselheiro Lafaiete, na pessoa do nosso querido amigo Presidente José de Pádua

Rodrigues. Além disso, agradeço ao Governador Antonio Anastasia, ao Secretário de

Governo  Danilo  de  Castro  e  ao  nosso  querido  Prefeito  José  Mílton  por

proporcionarem  a  realização  desse  desejo  da  nossa  região  de  voltar  a  ter  um

representante na Assembleia de Minas Gerais.

Para  finalizar,  no  ocaso  das  minhas  palavras,  quero  agradecer  a  Deus,  nosso

grande  arquiteto  do  universo,  pela  oportunidade  que  me  concede  e  a  Ele  peço
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iluminação e força para exercer um trabalho maior do que eu mesmo, pois o Poder

Legislativo é o Poder do conjunto, do diálogo e da união. Quero estar ao lado do povo

mineiro e  de seus líderes com a humildade e sabedoria necessárias  para somar,

agregar e construir dias melhores para a nossa população.

Acredito que o alicerce da atividade política em quaisquer de suas instâncias é a

lealdade e estarei incansavelmente buscando ser leal a todos os que acreditam e

depositam a sua esperança em meu trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  - Com este aparte, queremos dar as

boas-vindas ao colega Deputado Glaycon Franco, que tem uma origem importante e

histórica na política por intermédio do seu avô Antônio Franco e dos seus tios Eli

Franco  e  Maurício  Moreira,  que,  por  sinal,  foi  nosso  colega  Deputado  em  nosso

primeiro  mandato  aqui.  Temos  grande  saudade  dele,  pois  tínhamos  enorme

admiração por ele.

V. Exa. já traz para aqui uma boa experiência do Legislativo, com dois mandatos

como Vereador e Presidente da Câmara de um grande Município como Conselheiro

Lafaiete. V. Exa. chegou ontem acompanhado de uma caravana muito importante e

de grande projeção no Município de Conselheiro Lafaiete e em toda a região. Isso

sinaliza o conceito e o prestígio que V. Exa. tem na sua região, que certamente se

estenderão por  Minas  Gerais  por  meio  de  um  trabalho  nos  termos  em  que está

propondo fazer; aliás, tenho certeza de que o fará e de que o faremos juntos.

Deputado Glaycon Franco,  somos da base de um governo sério e honrado,  de

Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Tanto Anastasia, como Vice-Governador de Aécio

Neves,  quanto  Alberto  Pinto  Coelho,  como  nosso  Presidente  na  Assembleia

Legislativa, têm um histórico de trabalho muito importante para Minas Gerais, que,

aliás, continua agora.

Há uma proposta votada em dezembro de 2011, aprovando um financiamento de

aproximadamente R$7.000.000.000,00,  para ser aplicado,  sobretudo,  no programa

Caminhos de Minas.  Com certeza,  será asfaltado cerca de 7.000km de estradas,

entre os Municípios deste Estado, dando seguimento ao programa Proacesso, que

ligou  ao  asfalto  todos  os  Municípios  de  Minas  que  não  tinham  asfalto.  Outros

programas também serão contemplados com essa votação que fizemos, e também
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outros  trabalhos  são  desenvolvidos  pelo  nosso  Governador.  Aqui  estamos  para

trabalhar juntos, trabalhar com V. Exa., que vem com a sua juventude e disposição,

com  o  seu  conceito  e  a  sua  capacidade.  Queremos  dar-lhe  as  boas-vindas  e

apresentar-lhe a nossa proposta de trabalharmos juntos na defesa do trabalho e da

competência do governo, do qual temos a honra de formar a base. Obrigado.

O Deputado Glaycon Franco* - Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado. Em nome do PT, da

bancada que compõe a Oposição, gostaria também de dar as boas-vindas a V. Exa.

Com certeza, será um prazer ter de V. Exa. um aprendizado das experiências que

traz de Conselheiro Lafaiete, das experiências políticas acumuladas, mesmo sabendo

que V. Exa. vem para reforçar o bloco da Situação, do Governador Anastasia. Somos

Oposição aqui. V. Exa. verá isso. Certamente teremos uma relação de respeito e de

aprendizado mútuo. Comemoro também a vinda de V. Exa. como um Deputado da

base do Governador Anastasia, que anda pequeno aqui na Assembleia. O Senador

Aécio Neves tem uma base ampla, grande, extensa. Basta citar o nome dele, que se

faz  uma  fila  –  hoje  não,  porque  está  um  pouco  vazio  –  para  defendê-lo.  Já  o

Governador Anastasia anda meio esquecido. O Deputado Bonifácio Mourão, esse,

sim, é um defensor do governo, e o faz porque acredita nele. V. Exa. reforça esse

bloco. O Governador Anastasia merece ter aqui Deputados que defendam o governo

e  todo  o  esforço  que  ele  realiza,  com toda  a  nossa  diferença,  mas  com  todo  o

respeito que tanto merece o Governador. V. Exa. irá reforçar esse bloco com muita

dignidade.  Então  parabéns,  seja  bem-vindo.  Que  possamos  realizar  um  trabalho

conjunto,  que  sirva  ao  povo  de  Minas  Gerais,  especialmente  a  nossa  querida

Lafaiete.

O Deputado Glaycon Franco* - Muito obrigado pelas palavras, Deputado. Obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta
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parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o encerramento de plano da

reunião, visto que não há número suficiente de Deputados.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Luiz Carlos Miranda, 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  Luiz

Carlos  Miranda,  dispensa a  leitura  da  ata da reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento de ofício Sra. Marta

de Souza Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, publicado no

“Diário do Legislativo”, em 12/1/2011. 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  2.651/2011,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação  (relator:

Deputado Sargento Rodrigues).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública, para debater os efeitos da ampliação da

linha de microcrédito, destinada às pessoas com deficiência, aprovada pelo Conselho

Monetário  Nacional,  bem  como  apresentar  sugestões  para  a  lista  de  produtos

passíveis  de  financiamento  elaborada  pelos  Ministérios  da  Fazenda,  da  Ciência,

Tecnologia e Inovação e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A Presidência

fixa o novo horário das reuniões ordinárias da Comissão para as quartas-feiras, às

10h45min, e desconvoca a reunião de 8/2/2012, às 14h45min. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Elismar Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 8/2/2012

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada no “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Josué  Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo; da Sra. Ana Lúcia de Almeida Gazzola,

Secretária de Estado de Educação (2); dos Deputados Federais Toninho Pinheiro e

Ademir Camilo (12/1/2012); e da Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro, Secretária

Adjunta de Educação (28/1/2012).  A Presidência registra recebimento de ofício do
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Deputado Neilando Pimenta, relator do Projeto de Lei nº 479/2011, que dispõe sobre

a isenção em processo seletivo  para  ingresso em curso superior  de  entidade de

ensino mantida pelo Estado, solicitando seja reiterado o pedido de diligência feito à

UEMG para se manifestar sobre o assunto. A solicitação é deferida nos termos do art.

120, XXV, do Regimento Interno. 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 2.368/2011, com a Emenda nº1, 2.510,

2.626  e  2.657/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.138, 2.139,

2.140,  2.144,  2.145,  2.154,  2.215,  2.217,  2.219,  2.220,  2.221,  2.268,  2.269  e

2.280/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro

Silva,  Carlin  Moura  e  Paulo  Lamac  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhada  ao

Deputado Federal Eduardo Barbosa, Presidente das Federações das Apaes de Minas

Gerais, e ao Sr. Sérgio Sampaio Bezerra, Presidente da Apae Belo Horizonte, cópia

do ofício SMGO nº 713/2011, encaminhado pelo Sr. Josué Costa Valadão, Secretário

Municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte,  em  resposta  ao  Requerimento  nº

1.657/2011 desta Comissão, publicada no “Diário do Legislativo” em 12/1/2012; e à

Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais cópia

do  ofício  GS  003038/2011,  enviado  pela  Sra.  Ana  Lúcia  de  Almeida  Gazzola,

Secretária  de  Estado de Educação,  em resposta  a requerimento  desta  Comissão

publicado no “Diário do Legislativo” em 12/1/2012; Liza Prado e Carlin Moura em que

solicitam seja realizada audiência pública para debater o processo de reestruturação

que resultou no fechamento de unidades da Fundação de Ensino de Contagem no

Município de Contagem e a possibilidade de inclusão dessa fundação no Programa

de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação; Carlin Moura (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para receber coordenadores

do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT Nanocarbono no Estado, para

conhecer  os  projetos  desenvolvidos  por  esse  Instituto;  e  seja  encaminhado  às



687
____________________________________________________________________________

Secretárias  de  Estado  de  Educação  e  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações  sobre  o  reposicionamento  das  Diretoras  de  Escola  apostiladas  que

tenham se aposentado antes da publicação da Lei nº 14.683, de 2003. É recebido

pela Presidência o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso ao Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de

Minas Gerais, unidades Patos de Minas, Passos e Lavras, pelo destaque em todos os

indicadores de avaliação,  inclusive no Enem. 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 fevereiro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/2/2012

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  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 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. 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 André Quintão em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública como parte integrante das atividades do Abril

Indígena, evento que tem por objetivo divulgar a cultura e as tradições indígenas em

busca da implementação de direitos e de cidadania plena para os povos indígenas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2012.

Carlin Moura, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.848/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dar a

denominação de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 situado no

Município de Campina Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.848/2011 pretende dar a denominação de Pio Martins de

Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 situado no Município de Campina Verde.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda  nº  1,  com  a  finalidade  de  identificar  corretamente  a  rodovia  a  ser

denominada, pois se trata do trecho da Rodovia MGC-497 que liga o entroncamento

da  MG-255,  no  Município  de  Iturama,  ao  entroncamento  para  o  Distrito  de

Honorópolis, no Município de Campina Verde.

Com relação ao mérito  da proposição,  cabe destacar  que o homenageado, não

obstante  ter  sido  um homem simples  e  humilde,  era  carismático  e  querido  pelos

campina-verdenses, pois foi um desbravador da região.

Estava sempre disposto a prestar auxílio ao próximo e atento às necessidades da

comunidade. Teve papel decisivo na implantação de escolas rurais, o que o tornou

exemplo para os conterrâneos.

Por suas realizações em prol do povo de Campina Verde e da região, consideramos

meritória a homenagem que se pretende fazer a Pio Martins de Freitas, denominando

o referido trecho com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.848/2011, em
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turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2012.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 828/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.815/2009, dispõe sobre a Política de Fomento

à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas

n°s  1  e  2,  que  apresentou.  Vem  agora  a  proposição  à  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise dispõe sobre o fomento à tecnologia social em Minas Gerais.

Tem por objetivo estimular iniciativas e soluções que propiciem a inclusão social e a

melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  razão  pela  qual  a  Comissão  de

Constituição e Justiça entendeu que está justificada a edição de lei específica, distinta

da que rege a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação - C, T & I - de Minas Gerais,

cujo objetivo é o desenvolvimento industrial do Estado.

As tecnologias sociais têm por objetivo reduzir a pobreza, o analfabetismo, a fome e

a  exclusão  social,  promovendo  condições  para  que  as  comunidades  menos

favorecidas,  os  pequenos  e  microempreendedores,  rurais  e  urbanos,  possam

melhorar sua qualidade de vida, gerar ocupação e renda e elevar a produtividade.

Em âmbito nacional, foi desenvolvida a Política de Apoio à Pesquisa, à Inovação e à

Extensão  Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  Social.  Busca-se,  por  meio  dessa

política,  articular,  fomentar  e  promover  ações  para  a  produção,  a  difusão,  a

apropriação e a aplicação do conhecimento científico, tecnológico e de inovação para

o desenvolvimento social, econômico e regional do País, bem como para a inclusão
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digital, por meio da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação voltados para as

tecnologias sociais, utilizando processos e metodologias participativas.

As tecnologias sociais estão, desse modo,  diretamente ligadas à identificação e

solução de demandas sociais, em especial de âmbito local, relativas à geração de

renda e ao desenvolvimento sustentável.

Para  a  Fundação  Banco  do  Brasil,  que  desenvolve  o  programa  Banco  de

Tecnologias Sociais e o Prêmio de Tecnologia Social, há uma série de tecnologias

sociais resultantes de iniciativas de comunidades para beneficiar pequenos grupos de

famílias  que  se  expandiram  e  melhoraram  as  condições  de  vida  de  milhares  de

pessoas e ativaram políticas públicas importantes para o desenvolvimento do País.

Um  dos  exemplos  mais  citados  de  tecnologia  social  é  a  multimistura,  farinha

enriquecida desenvolvida nos anos 1980 pela Pastoral da Criança e utilizada hoje de

forma disseminada no País, além de ser adotada por diversos órgãos governamentais

no combate à desnutrição.

No  banco  de  dados  da  Fundação  Banco  do  Brasil  há,  relativas  a  projetos

desenvolvidos  ou  implementados  em  Minas  Gerais,  conforme dados de 2010,  77

iniciativas cadastradas, num total de 450 propostas registradas na base de dados, o

que corresponde a menos de 20% do total.

Parece-nos que, com os necessários ajustes, o projeto em exame poderá trazer,

para  Minas  Gerais,  mecanismos  para  ampliar  e  fomentar  iniciativas  como  as

mencionadas, bem como a difusão de projetos exitosos, inclusive para os demais

Estados brasileiros.

Com o objetivo  de  incluir  a  política  de  fomento  à  tecnologia  social  proposta  no

projeto em tela na política de ciência, tecnologia e inovação vigente no Estado, a

proposição insere a organização de tecnologia social no rol de definições e atributos

estatuídas na Lei nº 17.348, de 17/1/2008. O projeto também utiliza mecanismos de

financiamento  já  existentes,  como  o  Fundo  Estadual  de  Incentivo  à  Inovação

Tecnológica no Estado, para a viabilização de tecnologias sociais.

Em  nosso  entendimento,  no  entanto,  não  procede  a  inserção  do  tema  das

tecnologias sociais nas determinações da Lei nº 17.348, de 2008, conforme estipulam

os arts. 7º a 12 do projeto em epígrafe.
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A lei de inovação tecnológica do Estado segue o mesmo espírito da lei federal de

inovação, que é estimular a criação de ambientes especializados e cooperativos de

pesquisa  tecnológica,  capacitando  as  empresas  para  o  mercado  internacional

fortemente competitivo e estabelecendo mecanismos para a rápida conversão dos

resultados das pesquisas em processos geradores de capital e emprego.

As  duas  normas  pretenderam  criar  contextos  favoráveis  aos  investimentos  em

pesquisa e inovação pelos atores sociais envolvidos no processo de desenvolvimento

científico  e tecnológico,  que pressupõe  transparência  de  regras e  estabilidade no

financiamento.

Pesquisadores da área de desenvolvimento tecnológico, como SBRAGIA e outros

(2006),  questionam, na obra “Inovação: como vencer esse desafio  empresarial”,  o

porquê  de  o  Brasil,  uma  das  maiores  economias  mundiais,  com  a  maior  e  mais

diversificada  indústria  da  América  Latina,  com  uma  infraestrutura  científica

respeitável, não ser uma potência tecnológica. Entre outras razões, apontam a falta

de continuidade dos parâmetros legais, que deixam os empreendedores suscetíveis a

oscilações  e  a  incertezas  em  uma  área  em  que,  por  si  só,  o  risco  já  é

consideravelmente alto.

Não  há,  por  conseguinte,  necessidade  de  se  alterar  o  arcabouço  jurídico  que

regulamenta  o  estímulo  à  inovação  no  Estado,  o  que poderia  gerar  instabilidade

normativa  e  possíveis  reflexos  negativos  na  dinâmica  econômica  que  a  lei  de

inovação busca fomentar. Isso é reforçado pelo fato de a Lei n° 17.348, de 2008, ter

sido sancionada há pouco mais de três anos e estar ainda em fase de consolidação,

o  que torna intempestiva  e  precoce qualquer  modificação de seus dispositivos.  É

necessário  um  tempo  maior  de  maturação  para  que  sua  revisão  seja  razoável,

fundamentada em estudos e dados do impacto de sua implantação no Estado.

Assim,  entendemos  que  alterações  na  lei  estadual  de  inovação  abririam  um

precedente indesejável, que sinalizaria aos diversos empreendedores envolvidos na

pesquisa,  no  desenvolvimento  e  na  inovação  tecnológica  que  as  regras  do  jogo

seriam instáveis, o que geraria insegurança jurídica e possível retração de iniciativas

e investimentos.

Além disso, cumpre salientar o que a Comissão anterior já ressaltou: o objetivo da
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lei de inovação é estimular o desenvolvimento industrial do Estado; por isso mesmo,

ela não se pode confundir com os objetivos do fomento às tecnologias sociais. Esse

é,  inclusive, o argumento que justifica,  do ponto de vista constitucional,  jurídico e

legal, a edição de uma lei autônoma para as tecnologias sociais.

Se as tecnologias sociais são exemplos virtuosos de incremento da qualidade de

vida da população, interferindo positivamente na geração de conhecimento, emprego

e renda, não deve ser o texto legal que a regulamenta um instrumento de retração de

investimentos  em Minas  Gerais.  Por  isso,  é  possível  estabelecer  mecanismos  de

financiamento, mesmo relacionados a recursos já existentes, como os administrados

pela própria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig

-, sem que com isso seja preciso desestabilizar o texto da lei estadual da inovação.

Vale ressaltar que, para viabilizar projetos que serão potencialmente estimulados

com  o  fomento  que  a  proposição  em  tela  pretende  instituir,  a  Fapemig  já  lança

periodicamente  editais  de  incentivo  à  extensão  universitária,  com  o  objetivo  de,

conforme explicitado no Edital nº 9/2010, “financiar projetos de extensão, em interface

com a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, a serem executados em

Minas  Gerais,  com  a  finalidade de fortalecer  a  ação  transformadora  da  pesquisa

sobre os problemas sociais e estabelecer uma relação dialógica entre pesquisadores

e sociedade”.

Assim,  pode-se  afirmar  que o  sistema de financiamento  à  ciência,  tecnologia e

inovação do Estado já  absorveu,  em parte,  a  demanda por  apoio  a projetos  que

objetivem reduzir as desigualdades sociais e aproximar a universidade da realidade

social mineira.

Por  conseguinte,  entendemos  que  o  tema das  tecnologias  sociais,  dada  a  sua

relevância e especificidade, conforme antes analisado, merece ser tratado em corpo

legislativo próprio,  de modo a dar o devido tratamento à matéria,  razão pela qual

apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

É importante salientar que, em 29/4/2010, a então Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia  e  Informática  realizou audiência  pública  para  colher  sugestões  para  o

aperfeiçoamento da matéria e para debater experiências exitosas de desenvolvimento

e aplicação das tecnologias sociais no Estado. Buscamos, por meio do mencionado
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substitutivo, incorporar ao texto em análise algumas das sugestões ali apresentadas.

Uma  das  sugestões  que  merece  destaque  refere-se  ao  Mecanismo  de

Desenvolvimento Limpo - MDL -,  que é um dos instrumentos de flexibilização das

reduções de emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE - exigidas pelo Protocolo de

Quioto.

Por intermédio do MDL são gerados os chamados créditos de carbono. O crédito de

carbono é um documento de Redução Certificada de Emissões - RCE -, emitido pelo

Comitê Executivo do MDL, que informa a quantidade de redução de emissões de

GEE decorrentes da implantação de um determinado projeto, como por exemplo o

reflorestamento  de  uma  área  degradada.  Um  crédito  de  carbono  corresponde  à

redução da emissão de uma tonelada de CO2 na atmosfera.

Diversas  iniciativas  de  entidades da  sociedade civil  relacionadas  às  tecnologias

sociais têm potencial  de acumular créditos de carbono negociáveis  no mercado e

devem,  portanto,  ser  estimuladas  pelo  Estado.  Assim,  uma  das  sugestões

incorporadas por esta Comissão no Substitutivo n° 1  trata desse fomento.

Devemos ainda nos manifestar sobre as emendas ao projeto apresentadas pela

Comissão anterior. A Emenda nº 1 tem por objetivo suprimir o art. 9º, que acrescenta

dispositivo  à  Lei  n° 17.348,  de  2008,  atribuindo  às  instituições  científicas  e

tecnológicas  do  Estado  a  competência  de  incentivar  o  desenvolvimento  das

tecnologias sociais. A Emenda n° 2, por sua vez, su prime o art. 14 do projeto, que

também  confere  atribuições  ao  Poder  Executivo.  No  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos  ao  final  deste  parecer,  incorporamos  as  supressões  feitas  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  nas  Emendas  nºs  1  e  2,  com  as  quais

concordamos.

Conclusão

Pelos argumentos aduzidos, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

n° 828/2011, na forma do Substitutivo nº 1, que apr esentamos. Com a aprovação do

Substitutivo  nº  1,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  e  2,  apresentadas  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social  do Estado e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado será implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeito desta lei, entende-se por tecnologia social o desenvolvimento,

por  meio  de  processos  de  mobilização  comunitária,  de  produtos,  técnicas  ou

metodologias reaplicáveis que apresentem efetivas soluções:

I - para problemas sociais concretos, vividos ou identificados pela população;

II  -  que  proporcionem  a  participação  da  comunidade  e  a  apropriação  do

conhecimento por parte dos atores envolvidos;

III  -  que  utilizem  o  planejamento  e  a  aplicação  do  conhecimento  de  forma

organizada e sistematizada, gerando aprendizagens que sirvam de referência para

novas experiências;

IV - que atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

V - que visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Art. 3º - São objetivos da Política de Fomento à Tecnologia Social:

I  -  promover  a  integração  das  tecnologias  sociais  às  políticas  sociais  e  de

desenvolvimento econômico sustentável;

II - contribuir para a interação entre o conhecimento acadêmico e o saber popular;

III - proporcionar maior qualidade de vida para a população, especialmente a que se

encontra em situação de exclusão social;

IV - incluir as tecnologias sociais exitosas nos programas e projetos das diferentes

áreas das políticas públicas estaduais;

V - fomentar programas e projetos de tecnologia social;

VI - promover o desenvolvimento sustentável;

VII - promover a reaplicação das técnicas, produtos e tecnologias desenvolvidos por

meio de tecnologias sociais nas políticas setoriais do Estado.

Art. 4º - O Estado instituirá mecanismos de fomento às tecnologias sociais de modo

a incentivar:

I  -  estudos,  projetos  e  ações  visando  à  promoção,  à  potencialização  e  ao

fortalecimento das tecnologias sociais;
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II  -  constituição  de  parcerias  estratégicas  e  o  desenvolvimento  de  projetos  de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social.

Art.  5º  -  São  beneficiárias  dos  recursos  concedidos  por  meio  dos  mecanismos

estabelecidos nos termos do art.  4º  as  pessoas naturais  e jurídicas que realizem

atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de produtos ou metodologias

desenvolvidas por meio de tecnologias sociais.

Parágrafo único - A qualificação dos beneficiários a que se refere o “caput” atenderá

aos requisitos dispostos em regulamento.

Art. 6º - O Estado fomentará iniciativas que visem à redução de emissões de gases

de efeito estufa por meio da utilização de tecnologias sociais.

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

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2012.

Bosco, Presidente - Neilando Pimenta, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.189/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.284/2010, altera dispositivo da Lei nº 13.685,

de 24 de julho de 2000.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, a qual foi arquivada ao término da legislatura sem exame prévio

por parte desta Comissão.

A proposição sob comento tem o escopo de acrescentar os §§ 2º e 3º ao art. 2º da

Lei  nº  13.685,  de  2000,  transformando  em  §  1º  o  parágrafo  único.  A lei  que  se
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pretende  modificar  dispõe  sobre  a  divulgação  de  informações  sobre  veículos

apreendidos por autoridade policial.

O “caput” do art. 2º da citada lei estabelece a obrigatoriedade da notificação, pela

autoridade competente, ao proprietário do veículo, em caso de apreensão, mediante

correspondência  registrada.  O  parágrafo  único  do  mesmo  artigo  determina  a

realização de hasta pública para o veículo que não for reclamado por seu proprietário

no prazo de um ano, de modo que o valor arrecadado será depositado na conta do

ex-proprietário, deduzida do montante a dívida relativa a multas, tributos, despesas

administrativas e encargos legais.

A novidade do projeto diz respeito à repartição, entre o Estado e o Município de

emplacamento  do  veículo,  do  valor  apurado  no  leilão,  quando não for  possível  a

identificação  da  conta-corrente  do  proprietário  do  veículo.  Se  o  veículo  tiver  sido

licenciado  em  outro  Estado  ou  não  for  possível  a  identificação  do  local  do

emplacamento,  o  produto  do  leilão  será  repartido  igualmente  entre  o  Estado e  o

Município onde ocorrer a apreensão.

O exame da matéria deve ter por base as disposições da Lei Federal nº 9.503, de

1997,  que institui  o  Código de Trânsito Brasileiro -  CTB. Este,  no art.  328,  assim

dispõe:

“Art. 328 - Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não

reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à

hasta pública,  deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a

multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-

proprietário, na forma da lei.” (Destaques nossos.)

No plano  infraconstitucional,  existe  a  Resolução nº  331,  de  2009,  do  Conselho

Nacional  de  Trânsito  -  Contran  -,  a  qual  dispõe  sobre  a  uniformização  do

procedimento para a realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e

apreendidos,  a  qualquer  título,  por  órgãos  e  entidades  componentes  do  Sistema

Nacional de Trânsito, conforme o disposto no art. 328 do CTB. O Contran é o órgão

normativo e consultivo do Sistema, nos termos do art. 7º, I, da citada lei federal, ao

qual  compete  regulamentar  a  legislação  de  trânsito.  Esta  resolução  contém  a

explicitação dos procedimentos atinentes ao leilão dos veículos apreendidos, quando
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não  forem  reclamados  por  seus  proprietários  no  prazo  legal.  Há,  pois,  regras

atinentes  à  competência  para  a  realização do procedimento,  às  providências  que

antecedem a realização do leilão, à entrega ao arrematante e à cobrança dos débitos

remanescentes.

No  tocante  ao  rateio  dos  valores  arrecadados,  o  art.  14  da  Resolução  nº  331

determina que, uma vez realizado o leilão, o produto arrecadado com a venda do

veículo será destinado à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse

veículo,  observada  a  seguinte  ordem:  débitos  tributários,  na  forma da  lei;  multas

devidas, despesas de remoção e estada, e despesas efetuadas com o leilão; e multas

devidas  aos  órgãos  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  na  ordem

cronológica  de  aplicação  da  penalidade.  Quitados  esses  débitos  e  não  havendo

créditos incidentes sobre o veículo, aí, sim, o valor restante será destinado ao ex-

proprietário.

Verifica-se, portanto, que a matéria encontra-se devidamente disciplinada no âmbito

federal, não havendo espaço para que o Estado membro a regulamente. Primeiro,

porque  o  assunto  relaciona-se  a  legislação  de  trânsito,  matéria  de  competência

legislativa  privativa  da  União,  com  fulcro  no  art.  22,  XI,  da  Constituição  Federal;

segundo, porque inova e contraria o art. 328 do CTB e as disposições do Contran.

Consequentemente,  não  há  como estabelecer  regramento  distinto  do  previsto  no

campo normativo federal e destinar o valor arrecadado com a venda do veículo ao

Estado e ao Município onde foi emplacado. Se há saldo proveniente da alienação do

veículo em hasta pública, após a dedução de que trata a legislação vigente, o valor

remanescente deverá ser entregue ao antigo proprietário do bem, e não ao poder

público. A prevalecer o ponto de vista do autor da proposição, estar-se-ia penalizando

o ex-proprietário do veículo com a perda do valor que lhe é devido, de forma análoga

a um confisco, que é a adjudicação ao Estado de bem ou valor pertencente a outrem,

o que normalmente se dá por meio de ato administrativo ou decisão judicial,  com

fundamento na lei,  conforme lição do dicionarista De Plácido e Silva (“Vocabulário

jurídico”. 12ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993, v. 1, p. 504).

Não  obstante  a  preocupação  do  parlamentar  em  fortalecer  os  cofres  públicos

estadual e municipais por meio do instituto do leilão de veículos apreendidos e não
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reclamados no prazo legal, o projeto contém vício insanável de constitucionalidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.189/2011.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Luiz Henrique -  Rosângela Reis -  André

Quintão - Bruno Siqueira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/2/2012

Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Fabiano Tolentino

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.877  a

2.879/2012 -  Requerimentos nºs 2.432 a 2.475/2012 - Requerimento do Deputado

Arlen  Santiago  -  Comunicações:  Comunicações  da  Bancada  do  PV  e  das

representações partidárias do DEM, do PSC, do PSB, do PP, do PMN e do PTC e dos

Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, Bonifácio Mourão e Fred Costa -

Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia e

João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações -  Questões de ordem - Inexistência de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite -

João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Fabiano Tolentino, 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 2.877/2012

Proíbe eventos que envolvam sofrimento de animais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a realização de eventos que envolvam o sofrimento físico ou

psicológico de animais.

Parágrafo único: Incluem-se na proibição prevista no “caput”  eventos esportivos,

culturais,  turísticos,  artísticos,  para  lazer,  espetáculos,  apresentações,  exposições,

feiras  e  de  qualquer  outra  modalidade  que  inflija  sofrimento  de  qualquer  grau  a

animais, domésticos ou não.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1° d esta lei acarreta ao infrator as

medidas previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A utilização de animais para a realização de eventos é muito comum e

extremamente diversificada, indo desde apresentações circenses até as cavalgadas,

“vaquejadas”  e  rodeios.  Entretanto,  muitas  dessas  manifestações  ocorrem  com
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desrespeito  aos  direitos  dos  animais,  mormente  aquelas  que  envolvem  “stress”

psíquico e culminam inclusive na violação da sua integridade física.

Felizmente, com o desenvolvimento da ciência e de equipamentos, já é possível a

realização  desse  tipo  de  eventos  de  forma  segura,  respeitando,  portanto,  a

integridade física e psíquica dos animais envolvidos. Aqueles que não possam ser

realizados sem infligir danos aos animais devem ser proibidos e extirpados da cultura

a que pertencem.

A Lei nº 9.605, de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais tipificou como

crime os atos previstos em seu art. 32, a saber:

“Art.  32  -  Praticar  ato de abuso,  maus-tratos,  ferir  ou mutilar  animais  silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena - detenção, de três meses a

um ano, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos

alternativos.

§ 2º - A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal.”

A Constituição Federal, em seu art. 225, também assevera:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e

futuras gerações”, cabendo ao poder público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (inciso VII).

Igualmente em prol da preservação da vida dos animais, mostra-se a Declaração

Universal dos Direitos dos Animais, de que o Brasil é signatário, que em seu art. 3°

dispõe:

“Art. 3° - (...)

a) Nenhum animal deverá ser submetido a maltrato e a atos cruéis.

b)  Se a morte de um animal  é necessária,  deve ser  instantânea,  sem dor  nem

angústia.”

Inequívoco  aparato  legal  para  a  proteção dos  animais,  conto  com a  aprovação
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deste projeto de lei, que proíbe a realização de eventos que envolvam o sofrimento

animal.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 472/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.878/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da expressão "Se beber,  não dirija"  nos

cardápios de restaurantes, boates, bares e estabelecimentos congêneres do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o uso da expressão "Se beber, não dirija" nos cardápios de

restaurantes,  bares,  boates  e  estabelecimentos  congêneres  que  vendam  bebidas

alcoólicas no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A utilização da expressão a que se refere o “caput” deverá ser

impressa em local visível, destacado, de forma legível e em cor diferente do restante

do texto.

Art.  2º  -  Os  restaurantes,  bares,  boates  e  estabelecimentos  congêneres  que

descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência na primeira ocorrência;

II – multa no valor de R$100,00 (cem reais) na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas ocorrências

subsequentes e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Este projeto visa educar e conscientizar o consumidor-condutor acerca

do perigo de misturar álcool e direção. Dados da Organização Mundial de Saúde -

OMS -  apontam que aproximadamente 1.200.000 pessoas morrem no mundo em

consequência  de  acidentes  de  trânsito,  e  no  Brasil  os  acidentes  acarretam  alto

impacto econômico, especialmente na área de saúde e previdência, sem contar a

incalculável dor ocasionada às famílias das vítimas.
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A obrigatoriedade pretendida não trará prejuízo aos donos dos estabelecimentos

comerciais abrangidos, tendo em vista que seu objetivo é o de orientar quanto ao

perigo decorrente do uso de bebida alcoólica estando-se na condição de motorista.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

importante medida educativa.

- 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 2.879/2012

Institui  o  Programa  Estadual  de  Alimentação  Escolar  -  Peae  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei institui o Programa Estadual de Alimentação Escolar - Peae -, com

o objetivo de promover a alimentação saudável nas escolas públicas de educação

básica do Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por alimentação escolar todo

alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o

período letivo.

Art. 2º - Para a promoção da alimentação saudável nas escolas serão observadas

as seguintes diretrizes:

I  -  o  emprego  da  alimentação  saudável  e  adequada,  com  o  uso  de  alimentos

variados,  seguros,  que  respeitem  a  cultura,  tradições  e  hábitos  alimentares

saudáveis,  contribuindo  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  dos  alunos  e  a

melhoria do rendimento escolar, em conformidade com sua faixa etária e seu estado

de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

II - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

III  -  a  participação da comunidade no controle  social,  no  acompanhamento das

ações  realizadas  pelo  Estado  e  pelos  Municípios  para  garantir  a  oferta  de

alimentação escolar saudável e adequada;

IV - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente
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pela  agricultura  familiar  e  pelos  empreendedores  familiares  rurais  ou  de  suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;

V  -  o  direito  à  alimentação  escolar,  visando  a  garantir  segurança  alimentar  e

nutricional dos alunos,  com acesso de forma igualitária,  respeitando as diferenças

biológicas entre idades e condições de saúde daqueles que necessitem de atenção

específica e daqueles que se encontram em vulnerabilidade social;

VI - o estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com

os alunos e a utilização dos alimentos produzidos para a alimentação escolar;

VII  -  a  inclusão  da  educação  alimentar  e  nutricional  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e

nutrição  e  o  desenvolvimento  de  práticas  saudáveis  de  vida,  na  perspectiva  da

segurança  alimentar  e  nutricional,  buscando  divulgar  os  benefícios  de  uma

alimentação mais adequada às reais necessidades do organismo;

VIII  -  a restrição ao comércio e à promoção comercial,  no ambiente escolar,  de

alimentos com altos teores calóricos, gorduras, açúcar e sal;

IX - o estímulo ao consumo de alimentos ricos em bons nutrientes, fibras, vitaminas

e minerais;

X - o constante monitoramento e aprimoramento da situação alimentar das escolas;

XI - o estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos

locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar;

XII - o estímulo a parcerias com instituições e entidades de ensino e pesquisa e

associações  técnico-científicas  para  prestação  de  apoio  técnico  e  operacional  ao

Estado  e  Municípios  na  implementação  da  alimentação  saudável  nas  escolas,

incluindo  a  capacitação  de  profissionais  de  saúde  e  de  educação,  merendeiras,

cantineiros, conselheiros de alimentação escolar e outros profissionais necessários.

Art.  3º  -  O  Peae  tem  como  objetivo  contribuir  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação

de hábitos alimentares saudáveis dos alunos através do desenvolvimento de ações

de educação alimentar e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades

nutricionais durante o período letivo.
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Art.  4° -  O  Estado  poderá  transferir  aos  Municípios  a  responsabilidade  pelo

atendimento  aos  alunos  matriculados  nos  estabelecimentos  estaduais  de  ensino

localizados  nas  respectivas  áreas  de  jurisdição  e,  nesse  caso,  autorizar

expressamente o repasse direto ao Município por parte do FNDE da correspondente

parcela de recursos.

Art. 5° - É facultado ao Estado repassar recursos f inanceiros do Peae às unidades

executoras  das  escolas  de  educação  básica  pertencentes  à  sua rede de  ensino,

observado o disposto nesta lei, no que couber.

Art.  6º  -  A responsabilidade  técnica  pela  alimentação  escolar  no  Estado  e  nos

Municípios  caberá ao nutricionista  responsável,  que deverá  respeitar  as  diretrizes

previstas  nesta  lei  e  na  legislação  pertinente,  no  que  couber,  dentro  das  suas

atribuições específicas.

Art.  7° -  Os  cardápios  da  alimentação  escolar  dever ão  ser  elaborados  pelo

nutricionista  responsável  com  a  utilização  de  gêneros  alimentícios  básicos,

respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição

alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da

região e na alimentação saudável e adequada.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  desta  lei  consideram-se gêneros  alimentícios

básicos  aqueles  indispensáveis  à  promoção  de  uma  alimentação  saudável,

observada a regulamentação aplicável.

Art.  8° -  A aquisição dos gêneros alimentícios,  pel o  Estado e pelos  Municípios,

deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre

que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-

se as diretrizes de que trata o art. 2° desta lei.

Parágrafo único - Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas

as  propostas  de  grupos  do  Município,  podendo,  no  caso  de  não  se  obter  as

quantidades necessárias nesses grupos, complementá-las com propostas de grupos

da região, do território rural e do Estado, nesta ordem de prioridade.

Art. 9° - Do total de recursos recebidos, no mínimo  30% deverão ser utilizados na

aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  agricultura  familiar  e  do

empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações,  priorizando-se  os
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assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais  indígenas  e  as

comunidades quilombolas.

§ 1° - A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no

mercado  local,  observando-se  os  princípios  inscritos  no  art.  37  da  Constituição

Federal,  e  os  alimentos  atendam  às  exigências  do  controle  de  qualidade

estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§  2° -  A observância  do  percentual  previsto  no  “cap ut”  poderá  ser  dispensada

quando presentes quaisquer das seguintes circunstâncias:

I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;

II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III - dificuldades logísticas que inviabilizem o fornecimento de gêneros alimentícios;

IV - condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 10 - Compete ao Estado:

I  -  propor  ações educativas que perpassem pelo currículo escolar,  abordando o

tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na

perspectiva da segurança alimentar e nutricional, observadas as diretrizes gerais do

MEC.

II - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as

necessidades  nutricionais  dos  alunos,  durante  o  período  letivo,  observadas  as

diretrizes estabelecidas no art. 2°, bem como o dis posto no inciso VII do art. 208 da

Constituição Federal;

III - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a

alimentação escolar, desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;

IV - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas

sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de educar os alunos atendidos

para  que  formem  hábitos  alimentares  saudáveis;  mediante  atuação  conjunta  dos

profissionais de educação e do responsável técnico de que trata o art. 6° desta lei;

V  -  fornecer  instalações  físicas  e  recursos  humanos  que  possibilitem  o  pleno

funcionamento  dos  Conselhos  de  Alimentação  Escolar,  facilitando  o  acesso  da

população;
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VI  -  promover  e  executar  ações  de  saneamento  básico  nos  estabelecimentos

escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente.

Art.  11  -  Ficam  instituídos  no  Estado  e  nos  Municípios,  no  âmbito  de  suas

respectivas jurisdições administrativas, os Conselhos de Alimentação Escolar - CAE -,

órgãos  colegiados  de  caráter  fiscalizador,  permanente,  deliberativo  e  de

assessoramento, compostos da seguinte forma:

I - um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;

II  -  dois  representantes  das  entidades  de  trabalhadores  da  educação  e  de

discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por

meio de assembleia específica;

III - dois representantes de pais de alunos, indicados pelos conselhos escolares,

associações  de  pais  e  mestres  ou  entidades  similares,  escolhidos  por  meio  de

assembleia específica;

IV - dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em

assembleia específica.

§ 1° - Os Municípios poderão, a seu critério, ampli ar a composição dos membros do

CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.

§  2° -  Cada  membro  titular  do  CAE  terá  um  suplente  do  mesmo  segmento

representado.

§ 3° - Os membros terão mandato de quatro anos, pod endo ser reconduzidos de

acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§ 4° - A presidência e a vice-presidência do CAE so mente poderão ser exercidas

pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.

§  5° -  O exercício  do  mandato  de  conselheiros  do  CA E é  considerado serviço

público relevante, não remunerado.

Art. 12 - Compete ao CAE:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do

art. 2° desta lei;

II  -  acompanhar  e  fiscalizar  a  aplicação dos  recursos destinados à alimentação

escolar;

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas
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e à aceitabilidade dos cardápios oferecidos;

IV -  receber o relatório anual  de gestão do PNAE e emitir  parecer  conclusivo a

respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa.

V - fomentar a realização de parcerias com instituições e entidades de ensino e

pesquisa e associações técnico-científicas para que possam prestar apoio técnico e

operacional  na  implementação  da  alimentação  saudável  nas  escolas,  bem  como

facilitar o desenvolvimento de outras ações pertinentes à boa execução do programa.

Parágrafo único - Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de

cooperação  com  os  conselhos  de  segurança  alimentar  e  nutricional  estaduais  e

municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea.

Art. 13 - Para fins do Peae, será considerada educação alimentar e nutricional o

conjunto de ações formativas que objetivam estimular a adoção voluntária de práticas

e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de

saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo.

Parágrafo  único  -  São  consideradas,  entre  outras,  estratégias  de  educação

alimentar e nutricional: a oferta da alimentação saudável na escola, a implantação e

manutenção  de  hortas  escolares  pedagógicas,  a  inserção  do  tema  alimentação

saudável no currículo escolar, a realização de oficinas culinárias experimentais com

os  alunos,  a  formação  da  comunidade escolar,  bem como o  desenvolvimento  de

tecnologias sociais que a beneficiem.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, implantado

em 1995, garante a transferência de recursos financeiros para a alimentação escolar

de todos os alunos matriculados na rede pública de educação básica. Esse programa

visa o atendimento das necessidades básicas dos alunos durante o período letivo

contribuindo,  portanto,  para  seu crescimento,  desenvolvimento  e  aprendizagem e,

sobretudo, para a formação, desde a idade escolar, de bons hábitos alimentares.

A busca de uma alimentação saudável e seu incentivo através da prática de bons

hábitos nutricionais na escola é necessária, visto que a incidência de obesidade vem
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aumentando  de  forma  assustadora  em  todo  o  mundo  e,  como  é  sabido,  a  boa

educação alimentar promovida durante a infância e a adolescência tem o condão de

perpetuar  bons  hábitos  durante  a vida  e,  produz inclusive,  efeito  multiplicador  na

sociedade.

A baixa na qualidade do consumo de nutrientes tem guarida na mudança do estilo

de vida das populações e em seus hábitos alimentares, observando-se a busca cada

vez mais crescente por “fast foods”, alimentos ricos em sal e colesterol e pobres em

vitaminas, sais minerais e fibras, entre outros.

A Estratégia Global de Alimentação, Atividade Física e Saúde, desenvolvida pela

OMS e tendo o Brasil como signatário, prevê, entre diversas ações, o estímulo ao

desenvolvimento de políticas saudáveis de alimentação, a prática de atividade física

em prol da prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e a recuperação de

bons hábitos alimentares.

Entre os pilares para alcançar um estilo de vida saudável está a boa alimentação e

a prática de atividade física. O Estado,  portanto,  detentor  da responsabilidade de

fornecer  alimentação  balanceada  e  adequada  aos  alunos  da  rede  pública  de

educação básica,  deve efetuar  seu mister  de forma a  cumprir  elementos  como a

variedade, a regularidade e a qualidade dos alimentos fornecidos.

O  Programa  Estadual  de  Alimentação  Escolar  cumpre,  portanto,  o  objetivo  de

estabelecer  regras  mínimas  e  os  mecanismos  para  que  a  administração  pública

forneça alimentação condizente com as necessidades do educando,  considerando

que  uma  alimentação  de  qualidade  é  uma  das  variáveis  que  influenciam  na

aprendizagem.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.432/2012,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à  Associação  Médica  Brasileira  pela  iniciativa  de  colher

assinaturas visando a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular que propõe

o investimento de 10% da receita bruta corrente da União na saúde pública e pelo
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lançamento da Frente Nacional por Mais Recursos para a Saúde. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  2.433/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas pedido de informações sobre o

funcionamento  do  radar  meteorológico  localizado  em  Mateus  Leme,  o  tempo

necessário  para  que os  órgãos  de defesa civil  emitam  alertas  para  minimizar  as

consequências das chuvas e a forma como esses órgãos recebem os dados que

resultam na emissão desses alertas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.434/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

que seja articulada, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a implantação

dos  serviços  de  coleta  e  tratamento  de  esgotos  no  Município  de  Confins.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  2.435/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à

elaboração  de  estudo  sobre  as  causas  e  as  possíveis  soluções  para  o

transbordamento das Lagoas de Cima e de Baixo, situadas no entorno do Aeroporto

de Confins, e pedido de informações sobre o atendimento, pelo Município de Confins,

da legislação relativa à coleta e tratamento de esgotos.

Nº  2.436/2012,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações sobre as ações

de desenvolvimento sustentável que estão sendo implementadas, em atendimento a

determinações  da  Fifa,  nas  obras  dos  estádios  Mineirão  e  Independência.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.437/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que desenvolva gestões junto ao

governo do Estado com vistas à construção de um hospital em Além Paraíba.

Nº  2.438/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social cópia do relatório de inspeção sanitária

na  16ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil,  de  Uberlândia,  elaborado  pela

Coordenadoria  de  Vigilância  Sanitária  da  Secretaria  de  Saúde,  e  pedido  de
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providências com relação às irregularidades apontadas.

Nº 2.439/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Doorgal  Gustavo  Borges  de  Andrada,

Desembargador do Tribunal de Justiça, por sua indicação para o cargo de Assessor

da Presidência do Tribunal de Recurso do Timor-Leste.

Nº  2.440/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ouvidoria  de  Polícia,  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  e  ao

Ministério Público em Muriaé pedido de providências para a apuração de denúncia de

abuso de autoridade formulada pela Sra. Hana Luiza Ribeiro Germano e documentos

referentes ao caso.

Nº  2.441/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Comando do 3º  Batalhão de Polícia  Militar,  em Diamantina,  as

notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  o  reforço  do  policiamento  em  Felício  dos  Santos,  em  face  de

denúncia de que os Diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais teriam

sido agredidos e ameaçados pelo Prefeito desse Município.

Nº  2.442/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Diamantina as notas taquigráficas da

31ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a agilização

das investigações sobre ameaças de morte contra sindicalistas que teriam sido feitas

pelo Prefeito Municipal de Felício dos Santos.

Nº  2.443/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria  do  Ministério  Público as notas taquigráficas da 31ª

Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  averiguar  a

conduta  do  Sr.  Enéas  Xavier  Gomes,  Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de

Diamantina, no arquivamento de denúncia sobre violações de direitos fundamentais e

irregularidades administrativas que teriam sido cometidas pelo Prefeito Municipal de

Felício dos Santos.

Nº  2.444/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

do  Patrimônio  Público  as  notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião  Ordinária  dessa
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Comissão e pedido de providências para averiguar as denúncias de irregularidades

administrativas  que  teriam  sido  cometidas  pelo  Prefeito  Municipal  de  Felício  dos

Santos.

Nº  2.445/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Defesa  dos

Direitos Humanos as notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária desta Comissão e

pedido  de  providências  para  averiguar  as  denúncias  de  violações  de  direitos

fundamentais  que  teriam  sido  cometidas  pelo  Prefeito  Municipal  de  Felício  dos

Santos.

Nº  2.446/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte as notas taquigráficas

da  18ª,  da  21ª  e  da  31ª  Reuniões  Ordinárias  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  apurar  as  denúncias  feitas  pela  Sra.  Fabiana  Rocha  Marques

envolvendo o  Conselho  Regional  de  Enfermagem de Minas Gerais  e  o Conselho

Federal de Enfermagem.

Nº  2.447/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 65ª Reunião

Extraordinária  dessa Comissão e  pedido  de  providências  para  afastar  o Maj.  PM

Paulo Roberto Medeiros dos quadros da Corregedoria da PMMG.

Nº  2.448/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal as notas taquigráficas

da 31ª  Reunião  Ordinária  dessa Comissão e  pedido  de providências  relativas às

denúncias, feitas pelo Sr. Chico Simões, de sequestro e ameaças de que teria sido

vítima a Sra. Rosângela Mendes.

Nº  2.449/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 31ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências relativas às denúncias, feitas

pelo  Sr.  Chico  Simões,  de  sequestro  e  ameaças  de que teria  sido  vítima a  Sra.

Rosângela Mendes.

Nº  2.450/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência do Tribunal de Justiça, ao Juiz Titular do 2º Tribunal do
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Júri,  à  Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público  e  à  Coordenadoria  do  Centro  de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais as notas taquigráficas da 31ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências com relação a denúncias contra

o Sr. Anderson Cleiton El Ariedy, suspeito de latrocínio e homicídio.

Nº  2.451/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Delegado Chefe  da  16ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil,  de

Uberlândia,  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  um  plantão  no  Bairro

Santa Helena.

Nº  2.452/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para a designação

de um Defensor Público para a Comarca de Araguari.

Nº  2.453/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à 1ª e à 2ª Promotorias de Justiça da Comarca de Lagoa Santa as

notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  relativamente  a  denúncias,  feitas  pela  Sra.  Bárbara  Fonsina  Soares

Pereira, de supostas agressões verbais e morais praticadas pelos Srs. Carlos Alberto

Barbosa e José Quintino Marques, Vereadores da Câmara Municipal de Lagoa Santa,

e cópia do Registro de Evento de Defesa Social nº 2011-002284141-001.

Nº  2.454/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Municipal do Idoso de Contagem e à Chefia da Polícia

Civil cópia das notas taquigráficas da 66ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido  de  providências  para  verificar  a  possibilidade  de  instalação  de  delegacia

especializada de proteção ao idoso naquele Município.

Nº  2.455/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Secretaria  de Defesa Social  e  ao  Comando-Geral  da  PMMG as

notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  assegurar  melhor  qualidade  das  imagens  geradas  pelos

equipamentos eletrônicos de monitoramento conhecidos como "olho vivo".

Nº  2.456/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  à

Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  dessa  corporação  pedido  de
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providências com vistas à construção de posto de perícia integrada em Uberlândia.

Nº  2.457/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil  e ao Delegado Chefe da 5ª Delegacia de

Polícia Civil, de Lagoa Santa, as notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária dessa

Comissão e pedido de providências para apurar denúncias feitas pela Sra. Bárbara

Fonsina Soares Pereira de agressões verbais e morais que teriam sido praticadas

pelos Srs. Carlos Alberto Barbosa e José Quintino Marques, Vereadores da Câmara

Municipal de Lagoa Santa.

Nº  2.458/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  afaste

imediatamente os policiais civis envolvidos no assassinato do Sgt. PM Rafael Augusto

dos Reis Resende e para que o policial Alan, também conhecido como "Índio", seja

colocado  em  disponibilidade junto  à  Corregedoria  da Polícia  Civil  até  o  final  das

investigações.

Nº 2.459/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ministra do STF, pelo

voto proferido em defesa do integral poder de investigação do Conselho Nacional de

Justiça.

Nº  2.460/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  do  Instituto  de

Criminalística  de  Minas  Gerais  a  parte  das  notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão relativa às denúncias, feitas pelo Sr.  Chico Simões, de

sequestro e ameaças contra a Sra. Rosângela Mendes, em 8/12/2011, e pedido de

providências para a recuperação das imagens obtidas nessa data por equipamentos

eletrônicos no trecho Ipatinga-Coronel Fabriciano-Timóteo.

Nº  2.461/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Secretaria de Defesa Social  e à Chefia da Polícia Civil  as notas

taquigráficas da 31ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

com relação às denúncias, feitas pelo Sr.  Chico Simões, de sequestro e ameaças

contra a Sra. Rosângela Mendes.

Nº 2.462/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à



715
____________________________________________________________________________

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  a  pavimentação  da

Rodovia LMG-678, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha, seja incluída no

Programa Caminhos de Minas.

Nº 2.463/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para

que seja incluída no Programa Caminhos de Minas a estrada que liga o Município de

Manhumirim à BR-116, passando por São João do Manhuaçu.

Nº 2.464/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providências para implantar a

distribuição  domiciliar  de  correspondências  no  Bairro  Renascer  e  adjacências,  no

Município de Betim.

Nº 2.465/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que o asfaltamento da estrada

que  liga  os  Municípios  de  Brumadinho  e  Rio  Manso  seja  incluído  no  Programa

Caminhos de Minas.

Nº 2.466/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria Transportes pedido de providências para a construção de passarela para

pedestres e limitadores de velocidade nos três trevos de interseção da MG-050 com o

perímetro urbano do Município de Piumhi.

Nº 2.467/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. PM Adilson Pereira pelo trabalho realizado no

Comando do 7º Pelotão da 15ª Cia. Independente de PMMG, de Sabará, e por sua

contribuição para a segurança pública em Caeté.

Nº 2.468/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  lotados no 5º  Batalhão de Polícia

Militar e nas Rondas Ostensivas com Cães da PMMG que atuaram em operação que

resultou  na  apreensão  de  cerca  de  15  traficantes  no  Bairro  Betânia,  em  Belo

Horizonte.

Nº  2.469/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comandante  do  26º  Batalhão  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências para a apuração de denúncias de abuso de poder e perseguição policial
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no Município de Itabira e cópias das cartas recebidas por esta Comissão denunciando

tais irregularidades.

Nº  2.470/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governo  da  Bahia  pedido  de  providências  com  vistas  à  não

criminalização do movimento grevista dos policiais em 2012, e para que a Advocacia-

Geral do Estado atue para a libertação dos policiais presos em decorrência do aludido

movimento.

Nº 2.471/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pela prisão de 17

policiais militares e 11 bombeiros militares no Presídio de Bangu I.

Nº  2.472/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governo  do  Rio  de  Janeiro  pedido  de  providências  para  a

transferência dos 17 policiais militares e 11 bombeiros militares presos no Presídio de

Bangu I para quartéis.

Nº 2.473/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Wesley Bonifácio da Rocha, Coordenador da Defesa

Civil  do  Município  de  Jeceaba,  pelos  excelentes  serviços  prestados  ao  Estado

durante as últimas enchentes, quando transbordou o Rio Paraoeba.

Nº 2.474/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. do

34º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  pela  eficaz  atuação  na  apreensão  de  três  mil

comprimidos  de  "ecstasy",  uma porção de haxixe  e  uma bucha de  maconha,  na

região Noroeste de Belo Horizonte.

Nº  2.475/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. PM José Jacinto de Oliveira Neto

pelo brilhante serviço prestado à frente do 33º Batalhão da Polícia Militar em Betim.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Técnica e Extensão Rural.

Comunicações

-  São também encaminhadas  à  Mesa comunicações da Bancada do PV e  das

representações partidárias do DEM, do PSC, do PSB, do PP, do PMN e do PTC e dos
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Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, Bonifácio Mourão e Fred Costa.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que hoje, embora

seja um período de pré-carnaval, possamos demonstrar ao povo mineiro que estamos

aqui  para  expor  os  problemas  de  Minas  Gerais  e  debatê-los.  Parabenizo  os

Deputados por haver quórum. Tomei conhecimento, pelo Twitter e pelo Facebook, da

crítica de várias pessoas ao Congresso Nacional. Era uma crítica generalizada ao

Senado Federal  e à Câmara dos Deputados,  por  iniciarem o período de carnaval

antes  do  feriado.  Fiquei  assustado  com  o  número  de  pessoas  que  “tuitaram”

perguntando se a Assembleia Legislativa iria funcionar e respondi que confiava que

os Deputados dariam bom exemplo e que iríamos poder fazer o debate político. Nesta

questão de ordem quero elogiar a presença dos Deputados aqui e a existência de

quórum,  demonstrando-se  a  vontade  da  Assembleia  Legislativa  de  debater  e  se

possível, votar projetos e requerimentos. Creio que há alguns temas fundamentais a

serem tratados. Além disso, quero tratar de outros temas. O Deputado André Quintão

me relatou há pouco o problema do Independência, onde 6 mil lugares foram feitos de

tal forma, que dizem ser impossível visualizar o campo. O Deputado André Quintão

certamente  falará desse assunto.  O Deputado Marques Abreu esteve  lá  também.

Preocupa-nos muito, depois de tanto tempo, o Independência ter 6 mil pontos cegos,

de onde as pessoas não conseguem enxergar o campo. Também estou preocupado

com  mais  uma  crise  que  está  surgindo  no  sistema  educacional.  O  Governador

Anastasia esteve em Brasília, reuniu-se com o Presidente da Câmara dos Deputados

e pediu que o reajuste dos professores não fosse de 22%, que é o que está garantido

por lei federal. Ele foi pedir que a lei fosse modificada, para ficar apenas em 6,5%. Já

houve uma crise em Minas Gerais referente a reajustes pequenos, e o Governador se

dá ao luxo de sair daqui para em Brasília reivindicar que, no Brasil inteiro, o reajuste

diminua para 6,5%. Outro assunto que me preocupa é referente à segurança pública.

Sr. Presidente, o jornal “O Tempo” hoje publicou algo estarrecedor, uma proibição do

comando da Polícia Militar  de que dados e estatísticas sobre criminalidade sejam

repassados à imprensa. Há censura no repasse à imprensa dos dados de segurança

pública. O jornal “Hoje em Dia” já tinha mostrado a “maquiagem”: os Comandantes
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estavam solicitando aos policiais que não lançassem os dados de homicídio, para

diminuir a repercussão do desastre da segurança pública em Minas Gerais. Isso já

tinha  sido  anunciado.  Agora  foi  proibido  de  ser  repassado.  É  a  “maquiagem”

completa.  É  o  que  venho  sempre  dizendo:  infelizmente  o  governo  não resolve  o

problema. Ele acha que resolver problema é esconder problema. É diferente. Não

adianta  dizer  que está  resolvido  o  problema da segurança pública  escondendo e

“maquiando” dados. Há um requerimento aprovado do Deputado Sargento Rodrigues,

que assinei como coautor, junto com o Deputado Durval Ângelo. Debateremos esse

tema em 29/2/2012. Mas hoje o jornal traz mais uma notícia dizendo que o Comando

da Polícia Militar solicitou que os dados não fossem repassados. Escondem-se do

povo mineiro as estatísticas de segurança pública, esconde-se que aqui é perigoso.

Isso  significa  esconder  a  realidade  do  risco  das  pessoas  referente  à  segurança

pública.  São três  assuntos  que considero  dignos  de  discussão nesta  Casa.  Há o

problema do  Estádio  Independência,  dos  nossos  clubes,  de  uma obra  cara  feita

dessa forma. E há dinheiro público nessa obra. O que será feito? Já há o problema da

Cidade Administrativa,  que está se  desmilinguindo,  como temos  denunciado.  São

problemas em obras, problemas do Hospital João XXIII, problemas na educação. O

Governador enfrentou uma greve aqui, e agora quer fazer com que nacionalmente já

não haja o reajuste de 22%, que sejam apenas 6,5%. E agora esse problema na

segurança pública. Tenho a certeza de que poderemos fazer um bom debate hoje.

Muito obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  –  Sr.  Presidente,  alguns  esclarecimentos  são

importantes.  Nós,  do  PSDB,  do  governo,  da  base  aliada,  vários  companheiros,

estivemos também ontem no Estádio Independência, constatamos essa dificuldade, a

meu ver,  puramente arquitetônica e técnica, e já solicitamos providências junto ao

governo para que a empresa que está lá executando a obra, com responsabilidade

técnica, faça os devidos rearranjos necessários, porque a visibilidade realmente ficou

péssima: as pessoas não conseguem enxergar o gol numa boa partida de futebol.

Parabéns à Comissão de Esporte, na pessoa do seu Presidente, Deputado Marques

Abreu; ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que estava lá representando a Comissão de

Turismo,  e  a  todos  os  outros  colegas,  inclusive  Deputados  da  Oposição,  que
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estiveram  lá  conosco.  Um  segundo  esclarecimento:  como  o  Deputado  Rogério

Correia  comentou,  não  só  o  Governador  Anastasia,  mas  também  vários

Governadores, como o Governador Jaques Wagner, estiveram lá para discutir essa

questão salarial que aflige os Estados. Conforme disse na tribuna, todo funcionalismo

público merece receber um reajuste adequado; no entanto vi pela imprensa - aliás,

corrijam-me se  estiver  enganado  -  que  vários  Governadores,  como o  do  Espírito

Santo, e Jaques Wagner, da Bahia, estão também mobilizados nesse sentido, porque

os Estados e os Municípios não dispõem de recursos para arcar com as despesas

necessárias  nas  três  esferas  de  governo.  Já  há  movimentação  em  Brasília  dos

funcionários públicos federais em greve, reivindicando reajuste salarial. É muita séria

essa questão  dos salários  do  funcionalismo público  nas três  esferas  de  governo.

Quanto ao segundo raciocínio, entendo que devo trazer a público um agradecimento

ao Governador Anastasia, por meio da Secretária de Cultura, Eliane Parreiras, que

vem realizando um trabalho na área cultural muito expressivo. A região recebeu os

instrumentos musicais e o aporte nos segmentos culturais. Isso está fazendo com que

as pessoas  voltem a ficar  motivadas no segmento cultural,  na  arte  e na  história.

Realmente Minas Gerais tem muito a oferecer. Parabenizo o Senador Aécio Neves,

que,  há  alguns  anos,  vem  intermediando  junto  ao  empresário  Eike  Batista  a

possibilidade da vinda de uma empresa de Taiwan para Minas Gerais, em parceria

com  a  EBX,  para  gerar  mais  emprego  e  renda.  Trata-se  da  produção  de

eletrodomésticos e telas para aparelhos eletrônicos. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V.

Exa. tem acompanhado esse assunto. Tenho a certeza de que isso trará benefícios à

região de Minas a ser escolhida para esse grande empreendimento, numa parceria

com a Foxconn, que é uma empresa de Taiwan e que poderá receber um aval do

governo  de  Minas,  na  forma  dos  incentivos  fiscais  necessários.  Parabenizo  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  que está sempre atento na Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo e que, neste momento, trabalha pela instalação

dessa indústria, com a possibilidade real de gerar empregos. Sabemos que Minas

Gerais  já  tem  tradição  nessa  área.  Tem  mão  de  obra  qualificada  para  tanto.  A

consequência é o aumento de empregos e renda. O Senador Aécio Neves é particular

amigo do empresário  Eike Batista.  Na próxima reunião  da  Comissão de Turismo,
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espero que se promova a realização de uma audiência pública com representantes

dessa empresa, que já possui quatro indústrias instaladas em território brasileiro. É

fundamental realizarmos audiência pública, para que, nesse contexto, atendamos à

demanda por empregos em nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, muito obrigado. Ontem estivemos no

Estádio Independência, juntamente com vários Deputados e Deputadas que foram

visitar aquela obra magnífica. Fiquei espantado pela sua grandeza num espaço tão

pequeno.  É lógico  que,  como os  outros  Deputados  presenciaram,  temos  lá  6  mil

cadeiras,  que  não  permitem  boa  visibilidade;  no  entanto  há  19  mil  que  detêm

visibilidade magnífica. Talvez poucos estádios do mundo - aliás, não estou falando

nem do Brasil - tenham uma visibilidade tão privilegiada para assistir a uma partida de

futebol. Não podemos olhar só os pontos negativos, e aqui estamos nos referindo aos

positivos.  Estivemos  num  gramado!...  Estava  com  o  Deputado  Marques  Abreu,

Presidente  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  que  elogiou  uma  obra

daquela envergadura. Há vários fatores positivos: 19 mil lugares que, com certeza,

abrigarão confortavelmente os torcedores, um gramado magnífico e a logística do

estádio.  O  Estádio  Independência  tem  condições  de  abrigar  os  jogos  em  Belo

Horizonte.  Sabemos  que  alguns  jogos  têm  de  ser  realizados  aqui,  até  para  dar

oportunidade às pessoas que gostam do esporte.

Saímos  do  Independência  e  fomos  ao  Mineirão,  onde  encontramos  outra  obra

magnífica. Fiquei espantado com uma obra tão grande, imensa, que, com certeza,

fará não apenas do Mineirão um palco de eventos esportivos, mas também abrigará o

comércio,  fazendo com que aquele  local,  que,  muitas vezes,  era ocioso,  produza

muitos  empregos.  Então,  deixo  aqui  meus  elogios  ao  governo.  Sem  a  mão  do

governo, não iria haver uma obra tão grande como essa. Sr. Presidente, gostaria de

comentar um outro assunto. Tenho a certeza de que outros Deputados têm também

andado pelo Estado de Minas Gerais. Trata-se da realidade das nossas BRs. Tenho

andado na BR-356,  que interliga  as  cidades  de Patos de  Minas e  Patrocínio,  no

Triângulo,  onde  presenciei  uma coisa  incrível:  o  balé  das  carretas.  É  algo  coisa

impressionante: as carretas cruzam as estradas, trazendo insegurança e provocando

acidentes.  Isso  é  o  que  está  ocorrendo  nas  estradas  federais  do  Brasil.  Não  é
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somente lá. Se você pegar a BR-251, que interliga as cidades do Norte de Minas, de

Montes Claros até Salinas, há buracos que são verdadeiras crateras, em que cabe

um carro. É um absurdo a falta de investimento do governo federal nas estradas de

Minas. A BR-381, que é conhecida como “Rodovia da Morte”, vem provocando, cada

vez mais, acidentes, por falta de investimentos para a duplicação. Não precisamos ir

muito  longe,  há  também  o  Anel  Rodoviário,  que  tem  de  ser  construído  em  Belo

Horizonte. O trânsito está cada vez mais sufocado,  estrangulado e engessado. V.

Exas., Deputados, que também andam por aí, presenciam isso. Minas Gerais tem de

fazer mobilização junto ao governo federal. É inaceitável que o governo não invista

em Minas. Por mais que existam as divergentes correntes políticas, precisamos dar,

pelo menos, segurança e tranquilidade, para que os mineiros possam andar em paz

em  nossas  estradas.  Deixo  esta  cobrança  por  uma  mobilização  de  Deputados,

principalmente os Deputados da base de apoio da Presidente Dilma. Já que ela diz

que é mineira, que nasceu em Belo Horizonte - não parece, mas ela diz -, que tenha

um pouquinho mais de cuidado e olhe um pouco mais para Minas Gerais, porque

somos  entes  federados,  somos  mineiros,  somos  brasileiros!  Isso  é  um  direito  de

quem paga impostos. Que o dinheiro dos nossos impostos seja dividido igualmente

entre os entes da Federação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, boa

tarde.  Estou  inscrito  e  hoje  espero  ocupar  a  tribuna -  da  última vez em que me

inscrevi, foi solicitada verificação de quórum, porque havia poucos Deputados -, para

falar  do  balanço,  da  lei  sancionada  pelo  Governador  Anastasia,  do  PPAG  e  do

Orçamento. É uma espécie de balanço do que foi aprovado em relação às emendas

populares. Neste momento em que ouço os colegas Deputados, eu, que sou membro

da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, gostaria de mencionar a visita realizada

ontem ao Estádio Independência e ao Mineirão. Considero que alguns assuntos não

podem nem devem ser  tratados pelo viés  governo e Oposição,  PSDB e PT.  São

alguns assuntos universais, que dizem respeito ao direito do cidadão, principalmente

quando discutimos Copa do Mundo, esporte e futebol. Começo nessa linha, também

concordando  com  quem  disse  que  o  Independência,  antigo  Campo  do  Sete  de

Setembro, no Horto, de fato, está ficando muito bonito. Trata-se de uma obra muito
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vigorosa e tem tudo para se transformar  em um espaço bastante  prazeroso para

quem for lá assistir aos jogos em Belo Horizonte. Não há dúvida alguma quanto a

isso. Entretanto, existe um problema, que não deve ser nem explorado demais, nem

escamoteado. Não podemos nos ater ao fato de que a obra é maravilhosa. Ela é, mas

apresenta problema.  Vou expor  a minha posição: o Corpo de Bombeiros fez uma

exigência.  Não sei  se  tecnicamente,  mas a resposta  a essa exigência  foi  a  mais

adequada. Não sou engenheiro e não gosto de dar palpite no que não entendo. Sou

assistente social, mas sou torcedor, vou ao estágio, e todos os Deputados do PSDB e

do PT assentaram-se e confirmaram que,  com aquela grade,  não há visibilidade.

Então há um problema, e ele tem de ser resolvido. Temos de ser muito objetivos; não

devemos fingir, sabem por quê? Porque depois haverá a inauguração, e estarão lá a

Rede Globo nacional, a Bandeirantes nacional, enfim a imprensa nacional, que “cairá

de pau” naquilo. Eles dirão que a nossa comissão, nós, Deputados, estivemos lá e

não fizemos nada. Sobrará para a Assembleia Legislativa. Então temos de falar. O

Deputado Fabiano é membro titular da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e

está  fazendo  um  belo  trabalho.  O  Deputado  Marques  organizou  a  visita.  Então

devemos ajudar a encontrar uma solução. Estão falando que ali será uma geral. E,

para assistir aos jogos dali, sinceramente, é preciso ficar de pé. Então, parece que a

solução, a princípio, é não mexer, baratear o ingresso e assumir que ali será a geral.

Haverá o fato de que ali será uma geral no terceiro andar, diferentemente daquela

outra,  onde  por  tantas  vezes  fiquei  na  ponta  dos  pés  para  assistir  aos  jogos  no

Mineirão.  Lá a pessoa ficará em pé,  mas terá uma vantagem: quando se cansar,

poderá  se  assentar.  Mas  será  que  isso  é  solução?  Eu,  sinceramente,  não  teria

coragem  de  defender  publicamente  uma posição  dessa.  Estou  falando  isso  aqui

porque ainda há tempo. Já que atrasou tanto - e atrasos são normais -, é melhor

entregar uma obra “redonda”. De fato, Deputado Rogério Correia, devemos elogiar. O

estádio ficará belíssimo mesmo. Há muita coisa boa, como o gramado e a forma.

Devemos elogiar o que foi bem feito. Estamos aqui falando apenas do Independência,

mas o Mineirão está com as obras no cronograma certo. Estivemos também lá. As

obras  estão  em pleno  andamento.  Mas  o  problema do Independência  não  é  um

problema lateral. Às vezes, é dito: “Só tem um probleminha: em 6 mil lugares não há
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como assistir aos jogos”. Então esse não é um probleminha. Serão 6 mil pessoas que

estarão lá, presentes. Então apenas queria dar esse testemunho, elogiando a obra e

todos os envolvidos nessa empreitada, mas dizendo que talvez seja melhor atrasar

um pouquinho e encontrar uma solução definitiva. Assumirão que é geral? Se sim,

haverá segurança para  todos  assistirem ao jogo em pé? Será  preciso fazer  uma

adequação? Mas é preciso assumir isso publicamente, porque, caso contrário, ficará

ruim para nós, Deputados. Hoje mesmo as pessoas me questionaram sobre o que

faremos, já que fomos lá e vimos que há problema de visibilidade. E aí? Esse não é

um probleminha. Em nome do bom senso, errar é humano, as pessoas podem errar.

Às vezes o Corpo de Bombeiros ou outro órgão tenham exigido uma adequação, que

foi  feita,  mas não tiveram o cuidado de ver  a implicação da adequação.  Não há

nenhum problema em errar. É melhor consertar o erro do que vendar os olhos diante

dele e tentar justificá-lo. Sinceramente, a sociedade hoje é muito madura, os jornais

estamparam. Falo isso sem nenhum tipo de ataque ao governo, pois não é o caso.

Temos de buscar uma solução. Quem foi lá viu, os Deputados viram, todos tiraram

fotos,  e  V.  Exa.,  Deputado  Dalmo,  também  esteve  lá.  Devemos  cobrar

democraticamente do governo uma solução. Obrigado.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Serei  breve  ao  abordar  dois  assuntos.

Primeiramente, o Deputado André Quintão tem razão ao dizer que devemos tratar

alguns  assuntos  de  maneira  suprapartidária.  Críticas  precisam  ser  feitas  quando

necessárias. No caso do Estádio Independência, quanto a essa crítica a respeito dos

6 mil pontos parcialmente cegos, já adianto o que o Secretário Sérgio Barroso disse:

o governo do Estado já está estudando uma solução para o problema desses 6 mil

pontos, que existem. Estivemos lá ontem, e a Comissão de Obras Públicas também

foi,  a  requerimento  de  minha autoria,  e  verificamos  que esses  6  mil  lugares  têm

problemas de visão parcialmente comprometida. Creio que muito mais por conta da

insensibilidade  do Corpo de Bombeiros  do  que do próprio  governo do  Estado.  É

importante deixar claro que essas críticas estão acontecendo porque o estádio foi

todo reconstruído com recursos do caixa estadual. O governo federal não ajudou em

absolutamente  nada na reconstrução do Estádio  Independência,  apesar  de  ter-se

comprometido a fazê-lo há dois ou três anos, quando o projeto havia ficado pronto.
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Mas o Secretário Sérgio Barroso já disse que esse problema será resolvido. Discordo

do  Deputado  André  Quintão  quando  diz  que  temos  de  esperar  a  solução  para

inaugurar o estádio. O Deputado Duilio foi muito inteligente e brilhante quando disse

que, de 25 mil lugares, temos 19 mil com a visão perfeita e maravilhosa, praticamente

dentro  do  campo  de  futebol,  prontos  para  que  os  19  mil  torcedores  possam

acompanhar o jogo. Então, por que não inaugurar? Nós, belo-horizontinos - eu, V.

Exa., tantos outros, e tenho certeza de que a grande maioria da população que gosta

de futebol -, já estamos com saudade de acompanhar jogos do Atlético, do Cruzeiro e

do América em Belo Horizonte, coisa que não fazemos há mais de dois anos. Isso

prejudicou os times de Minas nos campeonatos nacionais. Então, o que precisamos é

inaugurar  o  estádio  e  ter  essa boa  vontade e  afirmação do Secretário  de  que  o

problema será  resolvido,  no  mais  tardar,  em  três  meses.  Acredito  na  palavra  do

Secretário e na palavra do governo do Estado. Nos 2 minutos que me restam, quero

chamar a atenção para um fato que vem acontecendo repetidas vezes nos últimos

anos.  O  governo  federal  tem  feito  política  com  o  chapéu  alheio.  Ele  o  fez

recentemente ao aprovar a regulamentação da Emenda nº 29, obrigando Estados e

Municípios a gastarem mais dos seus Orçamentos anuais com a saúde, tirando o

corpo  fora  quando  se  tratava  de  suas  próprias  obrigações.  Apenas  Estados  e

Municípios, Deputado Rogério, têm de ter mais uma vez afrouxadas suas contas para

investir em saúde. Existe, sim, a necessidade de investir mais em saúde, mas não

deixando o governo federal de fora. Aquele que concentra em suas mãos mais de

70% das riquezas e das receitas do País se isentou da obrigação de investir mais em

saúde.  Exemplo  claro  tivemos  ontem,  quando  foram  anunciados  mais  de

R$55.000.000.000,00 nos cortes do Orçamento federal em 2012. Desses 55 bilhões

de reais, R$5.700.000.000,00 foram cortados da saúde. Ora, se o governo federal

trabalhou  tanto  no  final  do  ano,  fez  festa  e  soltou  serpentina  antes  mesmo  do

Carnaval, para comemorar a regulamentação da saúde, tinha de ser ele o primeiro a

dar bom exemplo, aumentando o valor do orçamento para a saúde. No entanto, ele

está  cortando quase R$6.000.000.000,00 para o ano de 2012.  Mais  do  que isso,

agora, com a questão do piso salarial dos professores, a União não ajuda os Estados

a pagarem um centavo sequer do salário do professores. Além disso, quer dar um
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reajuste de 22%, como se fosse o patrão ou aquele que assina o cheque. E sabemos

que não é. Há Estados leais e ligados ao governo federal que estão contra. É o caso

do Governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, do Governador do Espírito Santo,

Renato  Casagrande,  e  do  Governador  da  Bahia,  Jaques  Wagner.  O  Deputado

Rogério Correia tem falado que o Jaques Wagner depois se colocou contra. Segundo

as matérias veiculadas nos jornais, esses Governadores, juntamente com o de Minas,

foram a Brasília reivindicar que o aumento fosse de 6,5%, para não inviabilizar, ainda

mais, as contas dos Estados, principalmente em função da Lei de Responsabilidade

Fiscal. Vamos parar com isso, Presidenta Dilma! Não faça mais graça com chapéu

alheio.  Quer  fazer  graça?  Rediscuta  o  pacto  federativo.  Vamos  fazer  uma  nova

divisão das receitas. Quer fazer graça? Sente-se para renegociar as dívidas com os

Estados. A União hoje trabalha como agiota junto aos Estados Federados. É dessa

maneira que ela poderá fazer graça com os Estados e com os seus cidadãos. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Arlen  Santiago  -  Obrigado,  caro  Deputado  Dalmo  Ribeiro,  grande

representante  do  povo  mineiro,  especialmente  do  povo  do  Sul  de  Minas,  nesta

Assembleia.Venho aqui hoje para dizer que o Tribunal de Contas da União fez uma

avaliação sobre como está indo a saúde dos brasileiros, principalmente daqueles que

acabam sendo acometidos por um câncer, como aconteceu com a Presidente Dilma e

com o Presidente Lula. O Tribunal de Contas apontou que o prazo médio entre o

diagnóstico e o início do tratamento do câncer, infelizmente, está sendo de quatro a

cinco meses. O Presidente Lula começou o tratamento uma semana após receber o

diagnóstico.  A Dilma ficou  curada,  e  queremos que  o  Lula  também se cure.  Sou

cancerologista e fiquei muito preocupado com uma questão. Vimos o Secretário de

Articulação do Governo Lula ir para a saúde, o Ministro Alexandre Padilha, que tem

uma grande oratória,  uma grande inteligência  e  uma grande sensibilidade social.

Além disso, o nosso amigo Helvécio Magalhães foi para a Secretaria de Assistência à

Saúde. Diante disso, falamos: “A Presidente Dilma está querendo melhorar a área da

saúde.” Nem se fala mais aqui sobre a ínfima tabela do SUS, que tem feito com que

os hospitais passem por grandes problemas. Mas o Padilha está com vontade de

resolver isso, tem tentado melhorar a gestão e algumas outras situações, bem como
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o Helvécio. No entanto, vem a equipe econômica da Presidente Dilma e faz um corte

no orçamento de quase R$6.000.000.000,00, contrariando, frontalmente, a Emenda

nº 29. É lógico que isso terá de ser corrigido. Isso é para assustar o povo? É para

fazer o quê? Então, em nome dos brasileiros, queremos pedir à Presidente Dilma que

diminua o poder da equipe econômica e que dê mais poder ao Alexandre Padilha,

porque  ele  faz  um  bom  trabalho  e  fará  um  trabalho  ainda  melhor,  já  que  é

assessorado pelo mineiro Helvécio Magalhães. Queria registrar que a classe médica

está  estupefata,  os  hospitais  e  os  Prefeitos  estão  desorientados,  porque  o  que

recebem  do SUS não  dá,  na  maioria  da  vezes,  nem  para  pagar  o  custo  de  um

procedimento. Infelizmente, vemos uma notícia de primeira página, com alarde em

toda a imprensa, de que o governo federal, além de não ter destinado novos recursos

à área da saúde, ainda cortou quase R$6.000.000,00, atrapalhando o trabalho que o

Alexandre Padilha está fazendo naquele Ministério. Acredito que, por se tratar de uma

pessoa que tão bem esteve no Ministério da Articulação Institucional e tão bem tem

trabalhado no Ministério da Saúde, se isso se concretizar, provavelmente, teremos

uma grande perda, pois ele pedirá para sair  do Ministério.  Eram essas as minhas

palavras, Sr. Presidente.

O Deputado  Bonifácio  Mourão -  Agradeço a  deferência  de  V.  Exa.,  quero  falar

porque estou vendo algumas questões de ordem prejudicarem os oradores inscritos.

Isso é lamentável! Ontem mesmo o Presidente, Deputado José Henrique, lamentava

a situação e falava que cumpriria o Regimento. Hoje vemos outros Deputados falarem

assuntos diversos que nada têm a ver com questão de ordem, mas já que lhes foi

permitido falar, temos de responder às questões apresentadas. Os oradores que nos

antecederam mostraram que o percentual pedido pelos Governadores, já citados, se

fosse  menor,  ajudaria  para  dar  reajustes  na  área  de  educação.  Ressalto  que  a

vontade  dos  Governadores  é  dar  o  melhor  reajuste  possível.  Temos  de  olhar  a

situação  financeira  de  cada  Estado brasileiro  e  até  de  cada Município.  Por  quê?

Porque a concentração de toda a arrecadação está praticamente na União. Cerca de

70%  de  tributos  arrecadados  neste  País  fica  em  Brasília.  Não  é  só  isso,  Sr.

Presidente e Srs. Deputados, a questão da dívida pública, objeto de um encontro

histórico na última segunda-feira neste Plenário, contou com a presença de inúmeros
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Presidentes de Assembleias Legislativas e de Secretários da Fazenda de diversos

Estados. Aqui, mostrou-se que o BNDES está cobrando juros de 5,7% para o devedor

que tenha boa garantia, seja particular ou não. Os Estados brasileiros que devem à

União têm plena garantia. Por quê? Porque se não pagarem, será descontado do

FTE. Portanto não há perigo de os Municípios não pagarem. Ora, se o BNDES cobra

juros de 5,7% de empresa particular, por que cobrar 7,5% de Minas Gerais e mais

IGP-DI, chegando a quase 20%? Por que o Brasil está emprestando dinheiro para a

Bolívia, para o Gabão, para Cuba e assim por diante com juros muito menores do que

empresta  para  os  Estados  brasileiros?É  esse  dinheiro,  Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados,  que  está  levando  os  Estados  a  uma situação  lamentável  em  termos

financeiros. Essa situação prejudica os servidores de modo geral, prejudica o nosso

professorado, prejudica as obras na área da educação, da saúde, do meio ambiente,

da segurança, da infraestrutura urbana e assim por diante. Isso tem de ser dito aqui.

Não  se  pode  ficar  jogando  a  culpa  no  honrado  Governador  Antonio  Augusto

Anastasia.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  um  registro

lamentável.  No  final  da  semana,  estive  em  Paraopeba  e  visitei  alguns  bairros,

acompanhado de algumas lideranças. V. Exa., que tem acompanhado o trabalho das

comissões nesta Casa, pôde notar a situação nas visitas que fizemos nos locais onde

houve  as  enchentes,  as  catástrofes  que  aconteceram  no  princípio  de  2012.  As

cidades estão totalmente esburacadas. A água acabou com o asfalto, as barreiras

que caíram provocaram um desespero muito grande. Ao passar em Paraopeba com

algumas lideranças, notei que não há rio dentro da cidade. Presidente Dalmo, por

curiosidade,  V.  Exa.  pode  visitar  esse  Município,  especialmente  o  Bairro  Nossa

Senhora  de  Lourdes,  salvo  engano.  Fiquei  estarrecido  com  o  que  vi:  ruas

esburacadas, sem condições sequer do tráfego de pedestres. O descaso é completo

por parte da administração municipal.  A comunidade não sabe a quem recorrer,  a

cidade  está  totalmente  esburacada,  os  passeios  estão  cheios  de  entulhos  e  lixo.

Fiquei com pena do pessoal ao visitar algumas residências. As pessoas pediam pelo

amor de Deus que conseguíssemos recursos para fazer pelo menos o tapa-buraco.

Essa situação me deixou bastante triste, Deputada Maria Tereza. Parece que não há



728
____________________________________________________________________________

administração pública, a cidade está jogada às traças e às baratas. Realmente, a

comunidade depende do poder público, e há lixo amontoado nas ruas e nos passeios.

De fato,  a situação é  muito difícil.  Sr.  Presidente,  pedimos providências  a  alguns

Vereadores, para que a administração de Paraopeba socorra as famílias mandando

caminhões para pegar o lixo, o entulho que está jogado no centro. Acompanhado de

algumas  pessoas,  pude constatar  a  tragédia que está  acontecendo no Município.

Infelizmente,  não  há  intervenção  alguma  há  dois,  três  anos,  por  parte  da

administração municipal.  Temos de deixar registrado para todo o Estado de Minas

Gerais que há uma cidade em que, lamentavelmente, os quatro anos de mandato do

atual Prefeito deixam a desejar. A população não vê a hora de chegar outubro e fazer

a mudança necessária para que haja ordem e as pessoas realmente possam transitar

de carro pelos bairros, pois,  hoje,  o risco é muito grande, há muitos buracos,  Sr.

Presidente.  Fiquei  triste,  porque  tenho  uma  votação  expressiva  naquela  cidade.

Sempre queremos ajudá-la,  mas,  infelizmente,  a administração não colabora para

executar os serviços necessários. Gostaria que fosse registrada nos anais da Casa a

má administração municipal de Paraopeba.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  hoje,

véspera  de  carnaval,  pedi  para  fazer  algumas  reflexões  por  achar  realmente

necessário fazer um balanço do chamado choque de gestão, especialmente agora

que tem sido chamado choque de gestão da terceira geração. Logo pensamos em

Bandeira do Sul: choque de gestão da terceira geração, morre eletrocutado. Ficamos

até com medo. Meu Deus, esse choque é perigoso. Infelizmente, do ponto de vista da

gestão, o balanço que tem de ser feito desse primeiro ano de governo é negativo.

Portanto, gostaria de chamar a atenção dos Deputados e Deputadas para isso.

Na verdade, não conseguirei falar de todos os assuntos para fazer essas reflexões.

Por  exemplo,  tocaram no assunto da saúde pública.  Hoje o ex-Governador  Aécio

Neves, atual Senador, é réu em um processo do Ministério Público por causa de uma

dívida de 4,3 bilhões de reais que deixou com a saúde pública no Estado de Minas

Gerais. Ele responderá a processo pela falta de repasse para a saúde, determinada
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pela Constituição através da Emenda nº 29. E, como há aquele truque já sabido de

dizer que o recurso da Copasa é recurso público, o governo investe o recurso da

Copasa, coloca como se fosse recurso próprio; o Tribunal de Contas finge que não

viu e dá parecer técnico contrário; e a Casa Legislativa aprova as contas. No entanto,

felizmente o Ministério Público entrou com uma ação, e hoje o Senador Aécio Neves

é réu em um processo de 4,3 bilhões de reais,  só para falar da gestão da saúde

citada aqui por alguém.

No que diz respeito à gestão da educação, fiquei abismado de ver o Governador

Anastasia vanguardear um número de Governadores para irem a Brasília solicitar ao

Presidente  da  Câmara  votação  de  um  projeto  para  diminuir  um  reajuste  dos

professores. Hoje está previsto um reajuste nacional, Deputada Maria Tereza Lara, de

22%. O cálculo é feito de acordo com o repasse aluno-aula. Então, para este ano,

dará  quase  22%.  O  Governador  foi  articular  em  Brasília  uma  reunião  com  o

Presidente da Câmara Federal pedindo que ele coloque em votação um projeto de lei

que diminua esse cálculo substituindo-o por cálculo inflacionário,  o que significaria

este ano baixar de 22% para 6,5% o piso nacional dos professores. Ora, já não basta

a má gestão aqui de não conseguir aplicar o piso, o Governador vai articular ainda

uma reunião nacional para prejudicar os professores do Brasil inteiro. Sinceramente,

Prof. Anastasia, gostaria que tivesse um pouco mais de respeito com os professores,

com  os  educadores,  que  já  têm  sido  muito  perseguidos  aqui  em  Minas  Gerais.

Tivemos 112 dias de greve e um acordo feito, mas não respeitado. Aliás, presenciei a

assinatura  do  Secretário  Danilo  de  Castro,  mas  depois  fiquei  sabendo  que  sua

assinatura  valia  um  risco  na  água.  E  a  Assembleia  Legislativa,  por  ordem  do

Governador,  aprova um projeto de lei  fazendo com que os professores engulam o

subsídio e não mais o piso salarial - aqui em Minas, em vez de 22%, terão 5%.

Além  disso,  foram  a  Brasília  articular  uma  reunião  de  Governadores  com  o

Presidente da Câmara para diminuir o reajuste dos professores. Fiquei, aliás, muito

triste de saber que o Governador Jaques Wagner, da Bahia, do PT, tinha participado

dessa reunião. Cheguei a ligar para a Bahia, pois pretendia falar com o Governador.

Felizmente,  o  Governador  colocou  no  “site”  oficial  que não  participou  de  reunião

alguma para tratar de piso nacional de professores e que a Bahia continuará pagando
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aos profissionais da educação o piso. Para quem quiser, está aqui a carta, que já está

no “site” oficial  do governo da Bahia. Ainda bem. Se o Governador não consegue

pagar  em  seu  Estado,  explique:  não  consigo.  Agora,  ir  a  Brasília  articular

nacionalmente para derrubar o piso dos professores do Brasil inteiro, isso não é justo.

Ora, o Prof. Anastasia já está cheio de problemas aqui para querer ir lá interferir no

reajuste dos professores de todo o País. É a má gestão no sistema educacional aqui

em Minas Gerais.

Deputados e Deputadas, pedi  para fazer um estudo sobre essa propaganda do

governo  na  qual  a  atriz  Débora  Falabella  tem  falado  maravilhas.  O  programa

Professores da Família tem sido alardeado como grande exemplo de Minas Gerais.

Está  previsto  serem  atendidas  44  escolas  até  2015  no  PPAG.  Neste  ano,  o

atendimento  financeiro  é  de  R$2.100.000,00.  É  um  projeto-piloto,  como  diz  o

Deputado Sávio  Souza Cruz,  para o  Senador  Aécio  Neves  depois  dizer  que,  em

Minas, existe professor da família. São R$2.100.000,00 menos do que a atriz está

ganhando de cachê para fazer a propaganda. Podem saber que é menos; ela ganha

mais para fazer a propaganda do que está sendo investido neste ano. E isso é no

orçamento que foi aprovado aqui. E o Senador não diz a verdade, não diz que são

R$2.100.000,00 e que até 2015 serão 44 escolas. É uma brincadeira, uma gestão de

mentirinha.

Por falar em gestão de mentirinha, há o choque de gestão na segurança pública.

Essa é impressionante; está hoje no jornal “O Tempo” - aliás, estou virando garoto-

propaganda dos jornais de Minas. Outro dia apresentei o jornal “Hoje em Dia”, que

publicou uma matéria muito interessante sobre segurança pública. Ontem ele falou

sobre as estradas mineiras, que estão em pior condição do que as estradas federais.

Solicitei  até uma audiência pública para tratar  desse assunto. São cento e tantos

pontos  das  MGs  com  trechos  críticos,  e  há  menos  nas  federais.  Os  urubus  de

rodovias - aqui na Assembleia há alguns - ficam esperando acidente como esperam

carniça para se aproveitarem disso politicamente. Como vimos, nas MGs o problema

é maior, infelizmente. É preciso corrigir, até para os urubus de rodovia terem mais

cuidado nessa questão, porque são pessoas, são vidas. A Deputada Maria Tereza

Lara  está  fazendo  um  seminário  sobre  a  educação  no  trânsito  que  será  muito
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positivo. Acho que é assim que se deve tratar esse assunto, com seriedade, e não

ficar comemorando quando há acidentes nas rodovias. Acho isso deselegante, além

de tudo. Não dá para ficar comparando se morreram mais pessoas nas rodovias da

Dilma do que nas  do  Anastasia.  Isso é  um problema de segurança pública.  Nas

rodovias  mineiras  os  problemas  críticos  no  Carnaval  são  em  maior  número.  Há

problemas nas duas que precisam ser corrigidos.

Eu iria falar da segurança pública. O jornal “Hoje em Dia” fez uma matéria muito

importante dizendo que os policiais militares - Soldados, Sargentos – estavam sendo

orientados  a  escrever  no  boletim  de  ocorrência  crimes  minimizados.  Ou  seja,  se

ocorrer  um  homicídio,  não  colocarão  isso.  É  uma  maquiagem  dos  dados  da

segurança pública a fim de Minas Gerais não ser colocada como Estado onde o crime

aumenta.  Isso  foi  publicado e  ninguém  desmentiu,  o  Governador  não  desmentiu,

ninguém deu notícia.  Aliás, o governo acha que não precisa dar esclarecimento a

ninguém. Esconde o fato na imprensa – estou cansado de falar isso – e acha que

está resolvido. Agora esconde mesmo. O jornal “O Tempo” diz:  “PM é proibida de

divulgar dados sobre a violência. A Secretaria de Defesa Social afirma que se trata

apenas de contextualizar as ocorrências”. O jornal faz uma reportagem muito bem

feita.  Aliás, os jornais “Hoje em Dia” e “O Tempo” têm publicado matérias isentas,

apresentando  os  problemas  e  pedindo  soluções,  sem  censura.  Jornal  é  isso.

“Governo proíbe polícia de divulgar dados sobre violência. Comunicado distribuído

ontem  pela  Polícia  Militar:  as  unidades,  quando  demandado  pelos  órgãos  de

imprensa,  poderão  fornecer  informações  sobre  as  estatísticas  afetas  às  demais

modalidades criminosas não classificadas como violentas  – as classificadas como

violentas não podem -, desde que os dados solicitados sejam previamente analisados

pelos  respectivos  comandantes  quanto  à  provável  repercussão  da  divulgação  e

reflexo na sensação de segurança da população”. A censura vem do comando da PM,

não  pode  ser  divulgado.  É  impressionante,  assim  se  escondem  os  dados  de

segurança.

Aliás, o Ipea mostrou que Minas Gerais vai mal, é o pior Estado do País em termos

de análise de segurança pública. É outro fato de gestão.

Outro fato de má gestão. Estou falando porque o PSDB diz que o bom dele é o
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Choque de Gestão. A gestão em si é péssima, é muito ruim, é antidemocrática; não é

uma  gestão  de  participação  popular.  Quando  é  assim,  realmente  a  gestão  não

funciona, porque não há “feedback”, as pessoas não dão ao governo o retorno. Como

não  há  participação  popular,  a  gestão  é  muito  ruim.  Vemos  também  o  Estádio

Independência: faz-se lá, não se dá notícia a ninguém. Aliás, é má gestão, colocaram

o Mineirão e o Independência juntos, ficamos sem estádio. Não há coordenação.

Falando  em  obras,  a  Cidade  Administrativa  está  cheia  de  problemas,  como as

janelas que estão se desmilinguindo, e ganhou até uma marchinha de carnaval: “Cai,

cai”.  É  uma obra nova e a mais cara feita pelo Governador  Aécio Neves -  foram

R$1.500.000.000,00 -,  mas está  lotada de problemas.  A Linha Verde,  na Avenida

Cristiano Machado, Deputado Fred Costa, é inundada quando chove e está caindo

aos pedaços. Enfim, são obras feitas às pressas. Como diz o nobre colega Deputado

Sávio Souza Cruz, a Cidade Administrativa, CA, transformou-se em Comitê do Aécio.

Neste Estado, tudo gira em torno do Comitê do Aécio; nada se faz para que Minas

Gerais funcione.

E  o  Governador  Anastasia  não  tem  pulso  firme  para,  ele  próprio,  fazer  o

gerenciamento de Minas, como vemos pelos exemplos que citei relativos às áreas de

saúde, educação, segurança pública e esporte. É uma gestão de Estado ruim; diria

mesmo que a gestão que nos foi apresentada até agora é péssima, infelizmente.

Precisamos travar esse debate.  Não adianta dizer,  como fez um Deputado, que o

problema é que a Dilma não ajudou a pagar os professores do Estado. Ora, nesse

caso, é melhor acabar com o governo do Estado, já que ele não consegue levantar

recursos para pagar os professores e tem de recorrer ao governo federal, que, aliás,

faz sim um grande repasse: o Fundeb. A propósito, com o Fundeb, o repasse, que

com o Fundef  era só para o ensino fundamental,  aumentou muito, pois passou a

abranger o ensino básico.

Estou  chamando  a  atenção  para  essas  coisas,  Deputado  Antônio  Júlio,  com  o

espírito de ajudar o governo. Algumas pessoas acham que o faço para atrapalhar o

governo, mas é o contrário: é para ajudar, para mostrar que realmente essa gestão

precisa ser democratizada e popularizada. É com esse espírito, Deputado Gustavo

Valadares, que faço questão de escutar V. Exa., que espera por um aparte há algum
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tempo.  Não faço como o  Deputado João Leite,  que escolhe  quem vai  aparteá-lo

primeiro - a Maria Tereza, por exemplo. Não; V. Exa., que está na frente, pode falar

primeiro. Se eu escutar apenas o que quero ouvir, nossa discussão ficará igual a um

debate de surdos ou o ponto cego no Independência: não adiantará nada.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Quero agradecer, mais uma vez, ao

Deputado  Rogério  Correia,  de  quem,  realmente,  não  posso  me  queixar,  pois  me

concede aparte toda a vez que o solicito. Coloco-me, da mesma forma, à disposição

de V. Exa. para, quando estiver na tribuna, conceder-lhe aparte. Mas neste momento

quero fazer o contraponto, limitando-me a duas questões. Em primeiro lugar, sobre

esse jargão de que “estou fazendo para ajudar Minas”, ele é relativo, não é? No caso

da  educação,  por  exemplo,  sabemos  que  não  podemos  lidar  com  a  questão  da

remuneração  dos  servidores  da  educação  da  forma  como V.  Exa.  tem  sugerido.

Temos de ter  responsabilidade. O governo do Estado tem limites orçamentários a

cumprir, até porque Minas não pode trabalhar e gerar receita apenas para pagar aos

servidores da educação. Não tenho a menor dúvida de que eles merecem ser bem

remunerados e sei que nenhum dos Deputados desta Casa discorda disso, mas é

preciso trabalhar  com responsabilidade,  algo de que V.  Exa.  se esquece,  quando

defende o reajuste de 22%, em vez do de 6,5%, defendido por Governadores de

todas as correntes ideológicas. Aliás, Sérgio Cabral,  o maior defensor do governo

Lula nos últimos anos, até por ter sido disparadamente o que mais investimentos

recebeu, está contra o reajuste de 22%, que arrebenta os cofres até do governo do

Rio de Janeiro, que tem muito dinheiro por causa do petróleo.

Queria apenas contra-argumentar dizendo que temos de tratar a questão com um

pouquinho mais de responsabilidade, a fim de que continue havendo os investimentos

que têm sido feitos e que precisam ser feitos em infraestrutura, em segurança, na

própria educação, na saúde, etc. Agradeço a V. Exa. o espírito democrático. Acho que

a Deputada Maria Tereza Lara também quer fazer um aparte.

A Deputada Maria  Tereza Lara (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  quero

dizer que, de fato, não podemos aceitar que o Governador Anastasia nem nenhum

outro Governador queira reduzir o reajuste dos professores. Em todo o País, nenhum

Governador pode fazer isso; mas tenho visto que alguns Prefeitos defendem uma
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mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo em relação aos investimentos

feitos  na  educação  e  na  saúde,  porque,  de  fato,  também  os  Municípios  estão

engessados.

Como estamos vendo em Minas Gerais, por meio da comissão que discute a dívida,

esta não foi gerada no governo de Dilma, mas sim em governos anteriores. Então,

não podemos deixar que se impute isso a ela de forma alguma. Devemos debater, os

Governadores devem debater e, se for necessário, realizar mudanças, porque há o

crescimento  vegetativo  normal  das  redes  da  educação  e  da  saúde,  o  qual  os

Municípios não estão suportando. Há necessidade que haja aumento, reajustes, aliás,

mais do que reajuste: aumento, concordando com V. Exa.,  mas não podemos, de

forma alguma, aceitar  que, com isso, rebaixem o piso nacional.  Devem, sim, criar

condições para pagá-lo. Concordo com V. Exa. nesse ponto.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Meu  tempo  terminou  e  não  vou  ultrapassá-lo.

Agradeço-lhe o aparte, nobre Deputado Gustavo Valadares.

As pessoas ouviram a minha argumentação, a do Deputado Gustavo Valadares e a

da  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Agradeço  aos  Deputados  e  às  Deputadas  a

paciência de me ouvirem. Espero que assim ocorra até o final do meu mandato. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Maria Tereza

Lara, que provocou ciúmes no nosso querido Deputado Rogério Correia. Realmente,

a Deputada Maria Tereza Lara é alguém especial para nós, minha companheira na

Comissão de Segurança Pública, por quem tenho a maior admiração. Sr. Presidente,

venho a esta tribuna e não posso me esquecer do Minas sem Censura. Esse Minas

sem  Censura  é  algo  espetacular.  Primeiro,  o  Minas  sem  Censura  decidiu  me

censurar. Eu não posso, como está fazendo agora o nosso jovem Deputado Fabiano

Tolentino, presidir eventualmente as reuniões da Assembleia porque fui vetado. Estou

censurado pelo  Minas sem Censura.  Eu ouvi,  enquanto  presidia,  alguns dizerem:

”Esse Deputado é o quê? É o que para estar aí?”. Deus me deu a oportunidade de

não exigir essas coisas, até poque Jesus não teve usurpação em ser igual a Deus.
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Ele  desistiu  disso,  deixou  a  glória  dele  e  veio  morrer  por  nós.  Então,  eu,  como

seguidor, não posso querer essa honra que o Deputado Fabiano Tolentino está tendo

agora, merecida, por ter sido escolhido pelo povo do Centro-Oeste de Minas Gerais,

da nossa querida Divinópolis, para aqui representá-los.

Mas o fato é que estou censurado. O Deputado Sebastião Costa, do Minas sem

Censura, censurou-me. Eu não posso mais sentar-me ali. Honrava-me muito sentar-

me  ali.  O  censurador  Minas  sem  Censura  agora  censura  a  atriz  mineira  Débora

Falabella. É muito interessante. Eu até quis me informar qual é o nome completo da

atriz. Apesar de ela ter nascido em Belo Horizonte, não tenho conhecimento sobre

essa atriz.  É uma falha da minha parte, creio que eu deveria acompanhar mais a

carreira  dela.  Ouvi  elogios  sobre  ela.  Mas  alguém  disse  que  recentemente  não

gostava muito dela porque ela teria feito uma propaganda para a Prefeitura de Nova

Lima, do PT, o Carlinhos do PT. Quem sabe descobrimos quanto o governo do Estado

pagou a Débora Falabella perguntando ao Carlinhos do PT quanto foi pago a ela para

fazer a propaganda da educação de Nova Lima. Agora ela está censurada. Para a

propaganda do PT, a atriz é ótima; agora, ao fazer a propaganda do Estado, ela está

censurada. Há uma perseguição à atriz,  nascida em Belo Horizonte. É inaceitável.

Fizeram  com  ela  o  que foi  feito  com  Regina  Duarte:  se  não  falar  do  meu lado,

perseguição,  patrulhamento,  censura.  Nós  estamos  sendo  censurados.  Eu  estou

censurado, e Débora Falabella está censurada neste momento.

Então, estamos vendo essa luta de propagandas. Na “Folha de S. Paulo”, numa

página inteira, o Sind-UTE faz propaganda contra o governo de Minas Gerais, e nós é

que  somos  censurados.  A Secretaria  de  Educação  está  censurada  também,  não

aceitam que ela se comunique com os alunos e com os pais. Ora, quem é que pode

falar com os alunos e os pais? É a Secretaria de Educação, que tem de informar por

que os estudantes em Minas Gerais ficaram 100 dias sem aula. Está assinado na

correspondência da Secretaria de Educação do governo do Estado de Minas Gerais -

“Cara mãe, pai ou responsável...”  -,  explicando aos pais por  que por 100 dias as

crianças e os jovens em Minas Gerais não tiveram aula, não puderam ir à aula, não

tiveram alimentação escolar, e algumas escolas foram fechadas a cadeado. É isso

que está sendo dito aqui.
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Será que os alunos não são importantes em Minas Gerais? Em primeiro lugar as

crianças e os estudantes em Minas Gerais, eles têm de estar em primeiro lugar. Sei

que  meu  Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  falará  depois.  Damos  todo  apoio  à

Secretaria de Educação. Não citarei nomes porque está assinado pela Secretaria de

Educação. Todo apoio para as explicações. “É com alegria que nos dirigimos a vocês

no início deste novo ano escolar. Temos muitas boas notícias para dividir com vocês”.

Está dito nesta carta como os alunos estão indo bem na escola. Depois ela explica

aos pais, responsáveis e alunos por que houve 100 dias de greve e o esforço do

Estado na remuneração dos professores. E essa carta também está censurada. Ora,

quem pode impedir a Secretaria de Educação de se dirigir aos alunos, aos pais, aos

responsáveis?  Não  à  censura.  Não  aceitamos.  O  governo  do  Estado  não  deve

aceitar. Nós, que apoiamos o governo, também não aceitamos esse patrulhamento,

essa censura.

Aceito. Não me sentarei mais ali.  Nunca solicitei voto para pertencer à Mesa da

Assembleia Legislativa. Estou no quinto mandato, e nunca solicitei. Na reunião em

que aconteceu isso, o Deputado José Henrique me solicitou que o substituísse. Não

aceito mais esse pedido. Não me sentarei ali. Aceitarei até o fim do meu mandato a

censura do Minas sem Censura. Estou censurado, Líder Deputado Bonifácio Mourão,

mas vou lutar para que a Secretaria de Educação tenha o direito de se manifestar, de

falar  com os alunos, com os pais,  com os responsáveis.  E agora está censurada

também a Secretaria de Educação porque entende o Sind-UTE que os efetivados

pela Lei nº 100 não têm direito como os concursados. Defendo que tem de haver

concurso público, mas também entendo que os que foram efetivados pela Lei nº 100

tinham uma situação indesejável no Estado. Quando eu era da Oposição nesta Casa

e o PT e o PMDB eram governo do Estado, cheguei a apresentar uma emenda para

que fossem pagas as férias e a aposentadoria desses servidores, alguns com 20

anos de Estado. Ela foi rejeitada pela base do governo do PT e do PMDB. Agora a

Secretaria de Educação quer dar igualdade aos efetivados. O Sind-UTE ingressa na

Justiça com uma liminar contra isso, e, numa carta, a Secretaria de Educação está

dizendo que todos são iguais, e o Tribunal de Justiça decidiu que todos são iguais e

têm direito  a exercer  a cidadania,  o magistério,  o seu trabalho.  Querem censurar
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também a Secretaria de Educação por dar tratamento igual aos efetivados com a Lei

nº 100.

A partir  deste  momento,  quero  ir  devagar  e  me  acalmar  um  pouco.  Sinto-me

emocionado  não  pela  minha  perda  de  assento  na  Presidência  desta  Casa

eventualmente, mas em razão dessa perseguição, desse patrulhamento. Deputados

Bonifácio Mourão, Rômulo Viegas, Vanderlei Miranda, Fabiano Tolentino e Gustavo

Corrêa, não aceitaremos nem nos dobraremos. Ninguém nos imporá nada. Quem nos

colocou  aqui  foi  o  povo  de  Minas  Gerais.  Estaremos  firmes  aqui  e  não  nos

dobraremos.  Ninguém censurará a nós nem o governo do Estado.  Concedo,  com

muito  prazer,  um aparte  ao  Deputado Bonifácio  Mourão,  meu Líder.  Saudamos  a

chegada do nosso Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,  queremos

começar  saudando-o  e  cumprimentando-o  pelo  brilhante  e  verdadeiro

pronunciamento.  Lembro-me  muito  bem  de  V.  Exa.  brilhando  no  gol  do  time  do

Atlético, da Seleção Brasileira. Sou cruzeirense e, muitas vezes, lamentava as muitas

bolas defendidas por V. Exa. Por que estou dizendo isso? Porque, ao longo da sua

vida profissional de atleta, V. Exa. ganhou inúmeras medalhas. Tenho certeza de que

hoje V. Exa., um dos mais brilhantes Deputados desta Casa, valoriza tanto ou até

mais as medalhas conquistadas pelos alunos das escolas públicas de Minas Gerais.

A medalha conquistada por um aluno é, sem dúvida, uma vitória maior. Além disso,

significa  que  está  conseguindo  medalhas  em  olimpíadas  na  área  da  educação,

progredindo e sendo incentivado por essa olimpíada para crescer cada vez mais na

sua vida e preparar um alicerce para o seu futuro. Por que estou falando nesses

termos, Deputado João Leite? Porque estou lendo no “Minas Gerais” do último dia 14,

terça-feira,  antes  de  ontem, o  seguinte  título:  “Alunos  da Rede Pública  de  Minas

Gerais são Campeões na Matemática. Minas Gerais é campeã em medalhas de ouro

na Olimpíada Brasileira  de  Matemática das Escolas  Públicas -  Obmep.  Foram 11

conquistadas pelos alunos mineiros, a maioria da rede estadual. Minas foi também

recordista no número total de medalhas, com 816, e ainda ganhou, Deputado João

Leite, 8.110 menções honrosas. Para a Secretária Estadual de Educação, Ana Lúcia

Gazzola, o resultado confirma os bons indicadores da rede pública em Minas”. Além
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disso,  como  V.  Exa.  e  os  Deputados  sabem,  90%  dos  alunos  da  rede  pública

estadual, aos oito anos, já sabem ler e escrever. Por que isso? Porque, no governo

Aécio Neves e Anastasia, o aluno passou a frequentar a escola a partir dos seis anos.

Este é o primeiro Estado brasileiro a fazer isso. O resultado é este: campeão das

olimpíadas de matemática, sabendo ler e escrever aos oito anos. Isso está sendo

esquecido  nesta  Casa  para  falar  que  o  Governador  Anastasia  foi  articular  um

movimento em Brasília. No entanto, não foi. Na verdade, compareceu, mas não para

articular.  Se  tivesse  articulado,  certamente  teria  feito  isso  para  vir  ao  Palácio  da

Liberdade,  do  governo,  ao  Palácio  Tiradentes,  na  Cidade  Administrativa.  Ele

participou como participaram inúmeros outros Governadores aqui  citados. Aliás, já

disse aqui, em questão de ordem, as razões maiores dessa questão, que é a dívida

pública e a concentração exagerada de tributos nas mãos da União e os Municípios

de mãos vazias. Portanto, estou aqui para restabelecer a verdade. Deputado João

Leite, muito obrigado pelo aparte.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Com muito prazer,

concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas, professor público.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Leite.

Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Fico cada vez mais admirado com o seu

trabalho e com a maneira como V. Exa. lida nas questões públicas. Para mim, foi um

dos melhores Secretários da área de desenvolvimento social do governo de Minas.

Portanto, V. Exa. conhece muito bem a equipe do nosso governo, pois esteve lá e

realizou  um  trabalho  brilhante.  Fica,  de  público,  aqui,  o  nosso  reconhecimento,

apoiando  V.  Exa.  na  defesa  do  nosso  governo,  do  Governador  Anastasia  e  do

Senador Aécio Neves. Entendemos que a política e a democracia se sustentam no

pilar  da Oposição e da Situação.  No entanto, temos de mostrar os fatos reais.  O

nosso governo tem uma aceitação expressiva por parte do povo mineiro.

Só  temos  elogios  a  V.  Exa.,  que  está  no  quinto  mandato,  pela  vida  ética  e

transparente, pelo homem de família e cristão que é. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado João Leite*  -  Muito obrigado,  Deputado. Ainda tenho 23 segundos.

Quero concluir. Não quero perder este lugar aqui; já perdi esse daí e estou com medo

de perder a tribuna. Creio que isso não é possível.
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Quero dizer  que imagino  que esta Casa tem a oportunidade,  especialmente  na

revisão  do  PPAG,  de  ver  a  realidade  do  Estado.  Ouvimos  aqui  sobre  algumas

políticas.  Gostaria  de  falar  rapidamente  sobre  a  política  do  esporte.  Quando

assumimos o governo de Minas, em 2003, o orçamento do esporte, em Minas Gerais,

era de R$200.000,00.  No ano passado, fechamos com mais de R$50.000.000,00.

Tínhamos 50 Municípios envolvidos nos jogos escolares em Minas; agora, fechamos

com cerca de 700 Municípios. Temos a lei de financiamento do esporte, que está

liberando recursos para 300 escolas públicas, material esportivo por 10 anos. Então,

são recursos da lei de financiamento do esporte. Temos Bolsa-Atleta estadual.

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que este governo fez muito. Portanto, gostaria

de lhe  solicitar  fosse  consignada nos  anais  da  Assembleia Legislativa  essa carta

enviada  pela  Secretaria  de  Educação  aos  pais,  alunos  e  responsáveis  e  a  carta

enviada aos professores, trabalhadores efetivados pela Lei nº 100. Assim, solicito-lhe

que elas sejam consignadas nos anais da Assembleia Legislativa. Agradeço muito

aos Deputados Rômulo Viegas, Bonifácio Mourão e Vanderlei Miranda, que me ouviu;

ao Deputado Rogério Correia e à minha amiga, de quem sou admirador, Deputada

Maria Tereza Lara. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Fabiano Tolentino) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  2.437/2012,  da

Comissão de Saúde, 2.438 a 2.461/2012, da Comissão de Direitos Humanos, 2.462 a

2.466/2012,  da  Comissão  de Transporte,  e  2.467 a  2.475/2012,  da  Comissão de
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Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PV e pelas representações partidárias do DEM, PSB,

PSC, PP, PMN e PTC - informando a constituição do Bloco Avança Minas e indicando

o Deputado Tiago Ulisses para Líder do referido Bloco; e pelo Deputado Bonifácio

Mourão -  informando a constituição do Bloco Transparência e Resultado -  BTR -,

integrado pelas Bancadas do PSDB, PSD e PTB e pelas representações partidárias

do PHS, PPS, PR, PRP, PRTB e PTdoB, informando a indicação de seu nome para

Líder do referido Bloco e indicando o Deputado Gustavo Valadares para Líder da

Maioria (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, pedirei verificação, pois não há número

regimental. Justifico aos Deputados a motivação disso: existe um requerimento feito

pelo  Deputado  Domingos  Sávio,  em nome do PSDB de Minas Gerais,  que pede

instalação de comissão de ética contra este Deputado por assuntos que não me cabe

aqui  agora  discutir.  Evidentemente,  é  necessário  haver  um  resultado  desse

procedimento  na  Assembleia.  Fato  é  que  o  Deputado  (-  Palavra  expungida  por

determinação do Sr.  Presidente),  como é o Deputado Domingos Sávio,  pediu  até

mesmo que este  Deputado fosse cassado.  Disse isso à imprensa,  colocou essas

questões como um todo, e o Presidente da Assembleia não resolve essa questão,

não  arquiva  o  processo.  Não  há  nenhuma  base  jurídica  ou  de  prova;  nenhum

Deputado Estadual deu aval a essa questão, mas ela continua. Eu, como Líder da

Oposição, tenho sobre mim uma espada na Assembleia Legislativa, como se pudesse

ser usada de qualquer forma, no intuito de cassar um mandato democrático popular.

Ora,  a Assembleia Legislativa não pode funcionar dessa forma. Se há dúvida em

relação a alguma questão sobre este Deputado, que façam investigações, que abram

uma comissão parlamentar para as questões serem averiguadas, mas simplesmente

deixar o processo rolar e a Oposição ser chantageada com o procedimento de pedido

de  comissão  de  ética  ou  de  cassação,  sinceramente  não  é  possível.  Então  a

obstrução  que  fazemos  tem  esse  sentido,  e,  por  isso,  peço  a  V.  Exa.  que,  não
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havendo número regimental, encerre, de plano, a reunião.

O  Deputado  João  Leite  -  Peço  a  retirada  do  termo  (-  Palavra  expungida  por

determinação do Sr. Presidente) designando um Deputado do PSDB. Peço a retirada

desse termo agressivo.

O Deputado Rogério Correia - Pedi o encerramento e repito: o Deputado Domingos

Sávio  é  (-  Palavra  expungida  por  determinação  do  Sr.  Presidente).  Falo  quantas

vezes quiser.

O  Sr.  Presidente  -  Ele  merece  o  respeito  da  Assembleia  e  de  todos  os

parlamentares,  assim  como  V.  Exa.  Então,  a  Presidência  determina  que  seja

expungido o referido termo.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 817 e 1.220/2011, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 353/2011 e, em turno único, da indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome do Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação

Ezequiel  Dias  -  Funed -,  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  ordinária  de  quinta-feira,  dia  23,  às  14  horas,  com a  seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE IVONEI ABADE BRITO PARA O

ITER-MG, EM 15/6/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

Arlen  Santiago  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, declara aberta a
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reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a proceder a arguição pública do Sr. Ivonei Abade Brito indicado

para  o cargo de Diretor-Geral  do  ITER,  apreciar  a  matéria  constante na pauta  e

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o indicado, conforme consta das notas taquigráficas.

A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, da Indicação nº 31/2011, do nome do Sr.

Ivonei Abade Brito para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais (relator: Deputado Arlen Santiago). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, ,determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Arlen Santiago- Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues, Rogério Correia e Almir Paraca (os dois últimos substituindo os Deputados

Durval Ângelo e Paulo Lamac, respectivamente, por indicação da Liderança do PT),

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

Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Almir  Paraca,  dispensa a leitura da  ata  da reunião

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  das  Sras.  Nívia  Mônica  da  Silva,  Promotora  de  Justiça,  Coordenadora  do

CAO-DH,  informando  que  as  notas  taquigráficas  recebidas  foram  remetidas  à
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Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Capelinha;  Elba  Rondino,  Procuradora  de

Justiça,  informando que foi  oferecida  denúncia  contra  o Sr.  Antônio  José Rabelo,

Prefeito  Municipal  de  São  Geraldo  da  Piedade;  Giêdra  Cristina  Pinto  Moreira,

Defensora Pública Federal, informando que foi proposta ação civil pública, sob o nº

26644-75.2011.4.01.3800,  na  8ª  Vara  da  Justiça  Federal;  Antonia  Alves  da  Silva,

pedindo  ajuda  desta  Comissão  para  seu  filho  Valdivino  Alves  de  Lima,  que  se

encontra doente em Januária; Maria Coeli  Simões Pires,  Secretária de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais, informando que a situação na Comunidade

Zilah  Sposito  encontra-se  normalizada,  inclusive  com  a  construção  de  novas

moradias;  Antônia  Lúcia  Pereira  Lima,  encaminhando  abaixo-assinado  e

manifestação contrários ao fechamento da Feira Mineira de Artesanato do Mineirinho

e pedido de providências para que os comerciantes possam continuar expondo seus

produtos;  do  Ten.-Cel.  PM  Marco  Antônio  Bicalho,  Subcorregedor  da  PMMG,

informando que os fatos relatados na reunião já foram apurados em dois inquéritos

policiais militares que se encontram em apreciação nas 1ª e 3ª Auditorias da Justiça

Militar e, relativamente à área de conflito agrário entre fazendeiros e quilombolas, que

as  ações  estão  sendo  capitaneadas  pelo  Comando-Geral;  do  Deputado  Doutor

Wilson  Batista  solicitando  a  esta  Comissão  seja  encaminhado  à  Comissão  de

Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco,

ao  Governador  do  referido  Estado  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Ipojuca  pedido  de

providências com relação a denúncia de agressão sofrida por vendedores ambulantes

no balneário  de Porto de  Galinhas,  em 9/12/2011,  e  perpetrada por  três  guardas

municipais;  dos Srs.  Antônio  Paulino,  detento  no  presídio regional  de  Governador

Valadares, pedindo a esta Comissão assistência médica; Denilson Aparecido Martins,

Presidente do Sindpol-MG, solicitando providências para o restabelecimento do pleno

funcionamento  do  Hospital  da  Polícia  Civil;  Fernando  Teixeira  Frota  Soares,

Corregedor  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  informando  que  serão

tomadas providências para apuração de supostas irregularidades na administração

do  presídio  de  Sete  Lagoas;  João  Medeiros  Silva  Neto,  Promotor  de  Justiça,

justificando  sua  ausência  na  reunião  desta  Comissão  realizada  em  13/12/2011;

Thiago  Dutra  Vaz  de  Souza,  Defensor  Público,  encaminhando  cópia  de  relatório
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referente ao monitoramento feito no Ceresp São Cristóvão e pedindo providências

para fazer cessar a violação dos direitos fundamentais dos reeducandos custodiados

nas unidades prisionais  do Estado;  e de correspondência publicada no “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Ivonete

Barbosa Tamboril, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República;  Célia  Ribeiro

Vasconcelos, Presidente do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte; Maria Emília da

Silva, Coordenadora do Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos

Humanos e Cidadania em Minas Gerais; Daniza Maria Haye Biazevic, Promotora de

Justiça;  Gilda  Alves  Correia,  Coordenadora  de  Ações  em  Vigilância  Sanitária  da

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Uberlândia;  Marlene  Alves  de  Almeida  Silva,

Ouvidora do Sistema Penitenciário; dos Srs. Celso Ávila Prado, Superintendente de

Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil;  Fábio Soares Valera, Genebaldo

Vitória Borges, Márcio Oliveira Pereira e Marcus Paulo Queiroz Macêdo, Promotores

de Justiça da Comarca de Araxá; Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de

Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil; Lafayette de Andrada, Secretário

de Estado de Defesa Social; Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo

de Belo Horizonte; Bruno Eduardo de Oliveira Lopes, Delegado de Polícia Federal;

Cel.  PM Hebert  Fernandes Souto  Silva,  Corregedor  da PMMG; Cel.  PM Matuzail

Martins  da  Cruz,  Diretor  de  Assuntos  Institucionais  da  PMMG;  Marcelo  Libanio

Coutinho, Superintendente da Fundação Nacional de Saúde no Estado (substituto);

Luiz  Carlos  Danunzio,  Diretor-Geral  do  Complexo  Penitenciário  Nelson  Hungria;

Antônio  Marcos  Alvim  Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça;  Alysson  Paixão  de

Oliveira Alves, Superintendente Regional  do Trabalho e Emprego do Ministério  do

Trabalho  e  Emprego;  Márcio  Augusto  Freitas  de  Meira,  Presidente  da  Funai

(12/1/2012);  da  Sra.  Camila  Pereira  Pinto  de  Oliveira,  Chefe  de  Gabinete  da

Secretaria de Estado de Defesa Social; dos Srs. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia da

Ouvidoria-Geral do Estado; Guilherme Zambarda Leonardi,  Assessor da Secretária

Nacional  de  Segurança  Pública  (18/1/2012);  das  Sras.  Marolinta  Dutra,  Chefe  de

Gabinete  da  Defensoria  Pública-Geral;  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de

Estado de Casa Civi e de Relações Institucionais; Fernanda Tavares Cavalcante, da
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Coordenadoria  de  Protocolo,  Autuação  e  Distribuição  do  Conselho  Nacional  do

Ministério  Público;  Flávia Mourão Parreira do Amaral,  Secretária  de Administração

Regional Municipal Venda Nova; Camila Pereira Pinto de Oliveira, Chefe de Gabinete

da Secretaria de Estado de Defesa Social; do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe

da Assessoria Institucional da PMMG; dos Srs. José Carlos de Mattos, Presidente em

exercício da Cemig; André Segantin Luiz,  Assessor do Ministro da Saúde; Rodrigo

Morais Fernandes, Delegado de Polícia Federal; Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia

Civil; do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG;

do Sr. Sadi Pansera (substituto), Ouvidor Agrário Nacional (24/1/2012); da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civi e de Relações Institucionais;

dos Srs. Hugo Hareng de Lima Quirino, Chefe de Gabinete do Ministério das Cidades

(substituto);  Lafayette de Andrada,  Secretário  de  Estado de Defesa Social;  Carlos

Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra-MG (28/1/2012).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo em

que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  obter  esclarecimentos  sobre  a  matéria,

veiculada no jornal “Hoje em Dia” de 6/2/2012, que noticia que "PMs são obrigados

por superiores a manipular boletins de ocorrência para reduzir estatísticas de crimes

violentos"; Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  possível  violação  de  direitos  humanos  na  comunidade  quilombola

Manzo  Ngunzo  Kaiango,  nesta  Capital;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para discutir  a demissão de professores, a

redução do número de alunos no período noturno e a insatisfação dos alunos com os

atos administrativos da atual direção do Colégio Estadual Ordem e Progresso; Durval

Ângelo (11) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

situação dos moradores dos edifícios  interditados no  Bairro Buritis,  nesta Capital;

sejam  encaminhados  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  as  notas

taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  os  documentos

referentes  ao  caso  e  pedido  de  providências  para  que  se  apure  a  conduta  da

Promotora de Justiça da Comarca de Lagoa Santa, Janaini Keilly Brandão Ferreira,
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tendo em vista denúncias de desrespeito à legislação ambiental federal e estadual,

especialmente  ao  Decreto-Lei  nº  25,  de  1937,  bem como de descumprimento  da

decisão proferida em 25/11/2011 pelo Conselho Superior do Ministério Público; sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Promotoria Estadual de

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, à Promotoria de Justiça Metropolitana de

Habitação e Urbanismo, e à Promotoria de Justiça de Defesa do Rio São Francisco –

Regional  Bacias  dos  Rios  das  Velhas  e  Paraopeba  as  notas  taquigráficas  da  3ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, os documentos referentes ao caso e pedido

de providências  para que se apure a ocorrência de irregularidades ambientais  no

Município de Lagoa Santa, tendo em vista denúncias apresentadas durante a reunião

acima mencionada; sejam encaminhados à Defensoria Pública da União em Minas

Gerais  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  os

documentos  referentes  ao  caso  e  pedido  de  providências  para  que  provoque  a

Justiça Federal, no que couber, a respeito das denúncias de intimidações e ameaças

sofridas por ambientalistas e moradores, das denúncias de verticalização indevida e

especulação imobiliária no entorno da lagoa central e das denúncias de ampliação

indevida  de  minas  e  explosões  irregulares  pela  Empresa  de  Cimentos  Liz  no

Município de Lagoa Santa, em particular no Bairro Visão; sejam encaminhadas as

notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  ao  movimento

Preserve  a  Lagoa,  do  Município  de  Lagoa  Santa,  para  conhecimento;  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  as  notas

taquigráficas acima mencionadas  e  pedido  de  providências  para  inclusão da Sra.

Mônica Pontes, engenheira agrônoma, e de outros ambientalistas e moradores do

Município  de  Lagoa  Santa,  no  Programa  de  Proteção  a  Defensores  de  Direitos

Humanos;  sejam  encaminhados  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte desta Casa, ao Procon Estadual,  ao Procon Assembleia e ao Procon

Belo Horizonte as notas taquigráficas acima mencionadas e pedido de providências

para que sejam tomadas medidas administrativas a fim de que as empresas Dominus

Engenharia  Ltda.,  Propenade Apart-Hotéis  Ltda.  e  Lagoa Santa  Empreendimentos

Imobiliários Ltda. prestem esclarecimentos sobre a existência de Ação Civil Pública
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para impedir a construção do Apart-Hotel Promenade Lagoa Santa, como forma de

salvaguardar investidores e terceiros interessados; seja encaminhado ao Ministério

Público na Comarca de Lagoa Santa, ao Prefeito  Municipal  de Lagoa Santa e ao

Presidente da Câmara Municipal desse Município pedido de providências para que

realizem audiências públicas para a atualização do Plano Diretor do Município; seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar  pedido de providências

para a urgente vistoria  na Escola Municipal  Alberto Santos Dumont,  localizada no

Bairro Visão,  em Lagoa Santa, tendo em vista informações sobre a existência de

trincas  e  a  ocorrência  de  desabamentos  no  muro  da  referida  escola;  sejam

encaminhadas ao Coordenador Regional do Instituto Chico Mendes de Conservação

da  Biodiversidade  de  Lagoa  Santa  as  notas  taquigráficas  acima  citadas,  para

conhecimento; seja realizada reunião de audiência pública para discutir a adoção de

medidas sobre as denúncias de verticalização indevida e de especulação imobiliária

no entorno da lagoa central de Lagoa Santa e sobre os relatos de ampliação indevida

de minas, explosões irregulares, poluição do ar, rebaixamento de aquíferos e outros

impactos resultantes das atividades da Empresa de Cimentos Liz no Município, em

particular no Bairro Visão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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 fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e Carlos Mosconi (substituindo o Deputado João Leite, por

indicação  da  liderança  do  PSDB),  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
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  da  Sra.  Sibele  Santos,  Oficial  da

Secretaria da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Paracatu, por

meio  da  qual  envia  cópias  da  decisão  administrativa  da  Notícia  de  Fato  nº

0024.11.006.798-0 e da Inicial dos Autos nº 0024.07.442385-6, referente a Ação Civil

Pública proposta pelo Ministério Público no tocante às tarifas praticadas pela Copasa

em  Paracatu;  do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  por  meio  da  qual  informa  que  a  Seapa  não  possui

jurisdição para aferir questões relacionadas com as desapropriações necessárias à

implantação de uma usina de fertilizantes no Município de Patrocínio, e que o tema,

em nível estadual envolve a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e o

Instituto de Terras - Iter -; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Márcia Alves Brito, Assessora

da  Diretoria  Geral  da  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  (28/1/2012);

Noêmia  Caldeira  Reis,  Inventariante  da  Extinta  RFFSA  (24/01/2012),  Silvana

Alcântara de Oliveira, Diretora de Desenvolvimento da Ferrovia Centro Atlântica (3)

(12/1/2012); Maria do Carmo Lara Perpétuo, Prefeita de Betim, e Jomar Carvalho do

Amaral, Secretário Municipal de Meio Ambiente (2/12/11); e dos Srs. Ricardo Augusto

Simões  Campos  (2),  Diretor  Presidente  da  Copasa  (3/12/2011  ,  13/12/2011  e

28/1/2012 );  Fernando Antônio Brito  Fialho,  Diretor  Geral  da Agência  Nacional  de

Transportes  Aquaviários  (24/1/12);  Leonardo  Carreiro  Albuquerque,  Chefe  da

Assessoria Administrativa do Ministério dos Transportes (24/1/2012);  Ramon Victor

Cesar,  Diretor  Presidente  da  BH  Trans  (24/1/2012);  Luciano  Junqueira  de  Melo,

Superintendente de Regularização Ambiental da Supram Sul de Minas (24/1/2012);

Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (3/12/2011); Marco Maia, Presidente

da Câmara dos Deputados (3/12/2011); Carlos Calazans, Superintendente Regional

do  Incra/MG  (26/11/2011);  Valmir  José  Fagundes,  Major  PM  Comandante  de

Policiamento Especializado (26/11/2011); Vasco Praça Filho, Prefeito do Município de

Paracatu (26/11/2011); Antônio Caram Filho, Diretor-Geral da Agência Reguladora de

Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  -  Arsae  -
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(26/11/2011);  Camilo Braga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  (12/1/2012);  Alencar  Santos  Viana  Filho,

Diretor-Geral  em  exercício  do  Iter  (12/1/2012);  Marcelo  Fernandes  dos  Santos,

Promotor  de Justiça  (12/1/2012);  Mário  Alves  Barbosa Neto  Diretor-Presidente  da

Vale Fertilizantes (12/1/2012); José Élcio dos Santos Monteze, Diretor geral do DER

(13/12/2011). 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

2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187,

2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.250, 2.251 e 2.252/2011. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado à empresa

Engelminas,  pedido  de  informações  referente  à  denúncia  apresentada  pelo

Sindieletro-MG  à  parlamentar,  de  não  abertura  de  Comunicação  de  Acidente  de

Trabalho - CAT -, após acidente fatal envolvendo o trabalhador terceirizado Osmar

Vieira da Silva, em 22/11/2011; seja encaminhada manifestação de aplauso ao Grupo

Galpão Companhia de Teatro, pelos seus 30 anos de fundação, seja encaminhado ao

Ministério do Trabalho, pedido de providência para que apure denúncia apresentada à

parlamentar  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Indústria  Energética  de  Minas

Gerais - Sindieletro -, de não abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho -

CAT -,  após acidente  fatal  envolvendo o trabalhador  terceirizado Osmar Vieira  da

Silva, em 22/11/2011; seja realizada visita ao Município de Muzambinho, para apurar

denúncias de acidentes com fios de alta tensão da Cemig, como o ocorrido em 15 de

janeiro  último,  quando  um  cabo  energizado  com  3.800  volts  atingiu  uma família,

ferindo fatalmente uma mulher, acidente este que teria ocorrido em função da falta de

manutenção  na  rede  elétrica,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de providências em prol

da realização de um diagnóstico, a ser remetido a esta Comissão, com identificação

das causas e a proposição de soluções para o transbordamento das lagoas de Cima

e Vargem Bonita (Lagoa de Baixo), situadas no entorno do Aeroporto de Confins, bem
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como informações sobre o cumprimento, pelo Município de Confins, da legislação

relativa  à  coleta  e  tratamento  do  esgotamento  sanitário;  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  de Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  pedido  de

providências  em  prol  de  uma  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Sustentável - Semad -, com vistas à implantação, no menor tempo

possível, de serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário no Município

de Confins, informando à Comissão sobre os encaminhamentos decorrentes de tal

requerimento; e dos Deputados Paulo Guedes em que solicita reunião de audiência

pública no Município de Manga, conjunta com a Comissão de Minas e Energia, para

debater  a  instalação  de  redes  de  energia  elétrica  convencionais  nas  Ilhas  da

Ingazeira,  do  Corculho e do Curimatá;  Elismar Prado,  em que solicita  reunião de

audiência pública para debater a obra de instalação de uma estação de tratamento de

esgoto da Copasa no Município de Tiradentes; Délio Malheiros em que solicita visita

às instalações do Radar meteorológico,  localizado no Município de Mateus Leme;

seja  encaminhado  ao  Instituto  Mineiro  de  Gestão  de  Águas  -  Igam  -  pedido  de

informação  pormenorizada,  sobre  como  se  dá  o  funcionamento  do  radar

meteorológico localizado no Município de Mateus Leme, bem como a quantidade de

tempo aproximado para que os órgãos de defesa civil promovam alertas destinados a

minimizar as consequências dos temporais atingem o Estado; Fred Costa em que

solicita reunião de audiência pública para conhecer a situação das diversas áreas

públicas afetadas pelas últimas chuvas em Belo Horizonte; e Almir Paraca em que

solicita reunião de audiência pública, com o objetivo de conhecer e debater a política

de regularização fundiária  no Estado de Minas Gerais,  sob a responsabilidade do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, da Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária e do Instituto de terras do Estado de

Minas Gerais  – Iter.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  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 fevereiro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Liza Prado.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Paulo Alkmim,

Ouvidor de Polícia, em resposta ao ofício 440/2011/SGM, que encaminhou as notas

taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária desta Comissão, que ouviu o Sr. William

Adriano de Castro e demais convidados sobre o assassinato do Sr. Geraldo Luchesi

Mourão, informando que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou o Inquérito Policial

nº 173.200/11 para apuração dos fatos ocorridos. 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 2.310, 2.317, 2.322, 2.337, 2.353, 2.354, 2.355,

2.356,  2.359,  2.360,  2.361  e  2.385/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.587/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues,

Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião conjunta de

audiência pública desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos, para obter

esclarecimentos sobre possível manipulação de dados em Registro de Eventos de

Defesa Social - Reds, conforme veiculado na imprensa; dos Deputados João Leite e

Sargento  Rodrigues e  da  Deputada Maria  Tereza Lara  (2)  em que solicitam seja

realizada visita à Delegacia de Polícia de Mariana, e a seu titular, Dr. Luciano Teixeira

Moreira,  para conhecer as instalações da Delegacia e o trabalho ali  desenvolvido;

sejam encaminhados ao Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar pedido de
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providências para a apuração de denúncias de abuso de poder e perseguição policial

no Município de Itabira e cópias das cartas recebidas por esta Comissão denunciando

tais irregularidades; da Deputada Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a situação da Escola da Fundação Caio

Martins, no Município de Esmeraldas, tendo em vista a possibilidade da construção

de  um  Centro  de  Reeducação  para  Jovens  nesse  Município,  causando  enorme

impacto na comunidade; seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta

Comissão  e  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  discutir  a  violência  contra

comunidades quilombolas em Minas Gerais, em especial a ameaça de morte sofrida

pelo  Vereador  Vanderlei  Dias,  de  Pedro  Leopoldo,  e  por  Evanir,  da  Comunidade

Quilombola de São Domingos de Paracatu; do Deputado Sargento Rodrigues (4) em

que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro

manifestação de repúdio em relação à prisão de 17 policiais militares e 11 bombeiros

militares,  no  Presídio  de  Bangu  I,  e  pedido  de  providências  para  a  imediata

transferência desses militares presos para quartéis; seja encaminhado ao Governador

do  Estado  da  Bahia,  Jacques  Wagner,  pedido  de  providências  para  a  não

criminalização do movimento grevista dos policiais em 2012, bem como para que a

Advocacia-Geral  do  Estado  atue  para  a  libertação  dos  policiais  presos  em

decorrência do aludido movimento; sejam realizadas visitas aos Governadores dos

Estados do Rio de Janeiro e da Bahia com a finalidade de negociar a liberdade e

transferência de policiais e bombeiros militares participantes de movimento grevista;

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia do

34º  BPMMG  pelo  trabalho  desenvolvido  e  pela  eficaz  atuação  da  equipe  na

apreensão de 3 mil comprimidos de ecstasy, uma porção de haxixe e uma bucha de

maconha na região Noroeste 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, 16 de fevereiro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio 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

comunicado  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  Ofício  do  Deputado

Marques Abreu, Presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, convidando

os membros desta Comissão para participarem da visita daquela Comissão com a

finalidade de dar prosseguimento do acompanhamento aos preparativos dos Estádio

para  recepcionar  a  Copa  das  Confederações  e  a  Copa do  Mundo,  nos  Estádios

Raimundo  Sampaio  e  Governador  Magalhães  Pinto;  e  do  Sr.  Marcelo  Rodrigo

Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia informando que o Fórum dos Procons

Mineiros, entidade que representa os Procons Municipais e Câmaras no Estado de

Minas Gerais designou uma comissão para acompanhar os trabalhos legislativos da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia composta pelo

Procon Assembleia e os Procons Municipais de Itajubá, e Ribeirão da Neves. 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  1.905/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio);

2.176/2011(relator:  Deputado Délio  Malheiros) na forma do Substitutivo nº1 e pela

rejeição da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. O

Projeto de Lei nº 1.716/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Délio Malheiros, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos nºs 2.336/2012 na forma do
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Substitutivo  nº  1;  2.351,  2.352,  2.373,  2.375,  2.377,  2.378,  2.379,  2.380,  2.381 e

2.382/2012. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.020/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  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, 16 de fevereiro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Carlos Henrique - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/2/2012

Às  16h12min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Carlin  Moura,

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 avaliar os resultados

dos encaminhamentos da audiência pública do dia 15/6/2011, destinada a debater a

implantação de sistema de iluminação pública e abastecimento de água e coleta de

esgoto  na  Comunidade Nascente  Imperial.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,

Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais;  Luciene  Gomes  Miranda  Pereira,  e  Lindaura  Rosa  de  Oliveira,

Representantes da Comunidade Nascente Imperial; e os Srs. Inésio Lima de Souza,

Agente de Comercialização de Energia da Cemig; Leonardo Diniz Ferreira, Analista

da Cemig; Márcio de Oliveira Júnior e Sílvio Márcio dos Santos, Representantes da

Comunidade Nascente  Imperial,  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.
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Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2012.

André Quintão, Presidente - Fred Costa - Sebastião Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Às  9h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Paulo Guedes e Elismar Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento de ofício da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte – CVI-BH –, em que solicita a realização de uma

audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  para  discutir  a  situação  dos  pacientes  portadores  de

distrofias musculares, e de correspondências publicadas no “Diário  do Legislativo”

nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Sabrina Durigon Marques,

Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Justiça; Regina Maria Filomena de

Luca  Miki,  Secretária  Nacional  de  Segurança  Pública;  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária de Estado da Casa Civil; e dos Srs. Daltro Catani Filho, Superintendente

da Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia (12/1/12); Ricardo Augusto

Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG; Lafayette de Andrada, Secretário

de Estado de Defesa Social; Celso Ávila Prado, Delegado-Geral Superintendente da

Polícia  Civil;  Carlos  Alberto  Menezes  de  Calazans,  Superintendente  Regional  do

Incra-MG; Alexandre de Menezes Rodrigues, Corregedor do CRMMG; e Josué Costa

Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte (9/2/12). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos  Deputados  Rogério  Correira  (2)  em que solicita  seja realizada
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reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  a  propaganda  do

governo  de  Minas  a  respeito  da  educação  no  Estado,  bem  como sobre  a  carta

encaminhada pela Secretaria Estadual de Educação a todas as unidades estaduais

de ensino contendo informações da última greve dos professores, e seja realizada

visita a escolas estaduais localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte para

obter esclarecimentos sobre a situação em que se encontram os professores e toda a

comunidade de ensino; Durval Ângelo (6) em que solicita seja encaminhada a Sandra

Sallete da Silva, Juíza da Comarca de Lagoa Santa, manifestação de aplauso por sua

decisão de restabelecer a liminar que suspende a construção de hotéis no entorno da

Lagoa; sejam encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério  Público as notas

taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada no Município de

Lagoa Santa, em 6/2/12, com pedido de providências para que se apure a conduta da

Promotora de Justiça dessa Comarca, Janaini Keilly Brandão Ferreira, tendo em vista

denúncias  de  desrespeito  à  legislação ambiental  e  de  favorecimento  a interesses

privados em detrimento da população; sejam encaminhadas as notas taquigráficas

acima citadas a Sandra Sallete da Silva, Juíza da Comarca de Lagoa Santa, para

conhecimento; seja realizada visita ao preso Nilton Antônio Monteiro, que se encontra

recolhido no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves; seja realizada

reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte para discutir a queda do Edifício Vale dos Buritis e a

ameaça de desabamento de outros imóveis localizados na região oeste da Capital;

seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da Comissão

de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  discutir  a  situação  das

pessoas portadoras  de  distrofias  musculares;  Arlen  Santiago em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  no  Município  de  Buritizeiro,  para  obter

esclarecimentos sobre as péssimas condições vividas pelos colonos assentados pelo

Incra e buscar solução para o atendimento de diversas famílias que estão acampadas

na fazenda Limeira; Sargento Rodrigues, Durval Ângelo e Rogério Correira em que

solicitam seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da

Comissão  de  Segurança  Pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  possível

manipulação de dados em Registro de Eventos de Defesa Social – Reds –, conforme
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veiculado na imprensa; Adelmo Carneiro Leão que em solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  demissões  de  bancários,

injustamente punidos por terem sido coagidos, como vítimas de audacioso sequestro,

a abrir o cofre de agência do Banco Itaú-Unibanco; Sargento Rodrigues (5) em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  demissão  de

professores, a redução do número de alunos no período noturno e a insatisfação dos

alunos com os atos administrativos da atual direção do Colégio Estadual Ordem e

Progresso;  sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG documentos recebidos

nesta  reunião  e  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Ordinária  desta

Comissão  em  que  Maria  Aparecida  de  Souza  e  Ronaldo  Felisberto  da  Silva

denunciam  ameaças  relacionadas  a  disputas  de  posse  em  Serra  da  Saudade  e

pedido de providências para que se averigue a conduta de policiais militares citados

como envolvidos; seja dada ciência a todos os Deputados desta Casa, bem como ao

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos,  do  ato  criminoso  que  vitimou  fatalmente  dois  policiais  militares  em

Juazeiro, no Estado da Bahia; sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil e

ao Chefe da Polícia Civil do Estado os documentos, o trecho das notas taquigráficas

desta reunião que transcreve a denúncia de Valmir da Costa Pereira sobre ameaças

por  ele  sofridas  a  mando  de  Joaquim  Neres  Xavier  Dias,  além  de  pedido  de

providências à Corregedoria da Polícia Civil,  para averiguar a conduta dos policiais

civis de Salinas, em face dos fatos e queixas ligados à Fazenda Cubículo, e ao Chefe

da  Polícia  Civil  para  que  se  empenhe  em  agilizar  as  investigações  sobre  as

denúncias  citadas;  e  sejam  encaminhados  à  Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado,  à

Secretaria de Estado de Defesa Social e à Corregedoria do Sistema Prisional o trecho

das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária desta Comissão referente à fala de

Daniele Fernandes e pedidos de providências para que apurem a conduta de agentes

do Comando de Operações Especiais – Cope – durante a escolta do preso Dalmo

Gomes dos Santos e seja encaminhado à Diretoria da Penitenciária Nelson Hungria

pedido de providências para que seja encaminhado à advogada Daniele Fernandes o

laudo  realizado  pelo  IML após  as agressões  praticadas  contra  o  sentenciado em

12/1/2012;  e  Durval  Ângelo  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja
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encaminhado à Dra. Luciana Kellen Santos pedido de providências para que requisite

a prisão preventiva de todos os policiais civis envolvidos no inquérito que apura o

homicídio do 3º-Sgt. PM Rafael Augusto dos Reis de Rezende e para que dê ciência

desse pedido ao Procurador-Geral de Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  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, 16 de fevereiro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/2/2012, as seguintes comunicações:

Dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notificam  o

falecimento da Sra. Edilene Maria Bastos, de seu filho Gustavo Bastos Aquino e de

Luis Augusto de Oliveira, ocorrido em 12/2/2012, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Fred Costa em que notifica sua ausência do País no período de 22/2

a 2/3/2012. (- 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 o Procon Estadual por ter incluído o Procon Assembleia no

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, instituído pelo Ministério

da Justiça (Requerimento nº 2.128/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com  o  Sicoob-Credivass  pelos  15  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 2.175/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/2/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.880  a

2.887/2012 - Requerimentos nºs 2.476 a 2.489/2012 - Requerimento dos Deputados

Tadeu  Martins  Leite,  Luiz  Henrique  e  outros  -  Comunicações:  Comunicação  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André

Quintão, João Vítor Xavier, Durval Ângelo e Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Henrique - Célio Moreira - Délio Malheiros - Durval

Ângelo - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria

Tereza Lara - Paulo Lamac - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  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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-  O Deputado Carlin  Moura, 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 2.880/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta

- Aspcor -, com sede no Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Córrego Danta - Aspcor -, com sede no Município de Córrego Danta.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta - Aspcor - é

uma entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede no Município

de Córrego Danta e foro na Comarca de Luz.

Fundada  em  1993,  a  Aspcor  está  em  pleno  e  regularmente  funcionamento,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, especialmente no que se refere à

representatividade do segmento perante as instituições públicas e privadas em busca

do desenvolvimento da agropecuária local.

Por sua importância e por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que

dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, contamos com a anuência

dos pares à aprovação deste projeto.

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

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 2.881/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial Cristofori - Acac -,

com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural  e Assistencial

Cristofori - Acac -, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Cultural e Assistencial Cristofori -  Acac -, fundada em

21/9/2009 e com sede no Município de Itaúna, tem como finalidade a realização de

trabalhos sociais e assistenciais junto à coletividade, pela promoção do voluntariado

em geral e do exercício altruísta e filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e

educacional de seus associados, administradores e colaboradores.

A referida entidade atende todos os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.882/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  fornecimento  gratuito  de  certidão  a  órgãos

públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  certidões  expedidas  pelo  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais

solicitadas  por  órgãos  públicos  federais  ou  municipais,  bem  como por  órgãos  de

outros  Estados membros,  que forem essenciais  ao desempenho de suas funções

públicas devem ser fornecidas gratuitamente.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Gilberto Abramo
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Justificação: Diversos órgãos públicos, entre os quais a Polícia Federal, o INSS, os

cartórios eleitorais, o Poder Judiciário e os conselhos tutelares de outros Estados,

bem  como  os  serviços  sociais  dos  Municípios,  necessitam  de  certidões  de

nascimento, de casamento e de óbito para evitar fraudes, para demonstrar crimes ou

para encerrar os processos criminais, quando da morte do réu, ou ainda para prestar

atendimento à população carente.

A inexistência  de  previsão  expressa  de  isenção  para  tais  órgãos  públicos  vem

gerando polêmica e inviabilizando a remessa de certidões gratuitamente, de modo

que a questão deve ser esclarecida de forma clara pela lei. Assim, contamos com os

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.883/2012

Proíbe  a  cobrança  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas contas de serviços públicos estaduais

prestados a igrejas e templos de quaisquer denominações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  cobrança  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas contas de serviços

públicos estaduais próprios,  delegados, terceirizados ou privatizados de água, luz,

telefone e gás prestados a igrejas e templos de quaisquer denominações, desde que

o imóvel esteja comprovadamente na propriedade ou posse das igrejas ou templos e

seja usado para a prática religiosa.

Parágrafo único - Nos casos em que o imóvel não for próprio, a comprovação do

funcionamento  deverá  se  dar  através  de  contrato  de  locação  ou  comodato

devidamente registrado ou de justificativa de posse judicial.

Art.  2º  -  São consideradas,  para efeito  do art.  1º,  as  contas relativas a imóveis

ocupados  por  igrejas  ou  templos  de  quaisquer  denominações,  devidamente
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registrados  e  reconhecidos  pela  autoridade  competente  através  de  alvará  de

funcionamento.

Art. 3º - Os templos e igrejas deverão requerer junto às empresas prestadoras de

serviços a isenção de que trata essa lei, a partir da data de sua vigência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: O objetivo deste projeto de lei  é garantir o cumprimento da isenção

prevista pela Constituição Federal, que proíbe a cobrança de impostos de templos de

quaisquer  denominações,  o que não é obedecido pelas empresas prestadoras de

serviços  públicos  estaduais  próprios,  terceirizados  ou  privatizados  de  água,  luz,

telefone e gás.

O próprio Supremo Tribunal  Federal,  na Ação Direta  de Inconstitucionalidade nº

3.421, do Paraná, decidiu, por unanimidade, que não se trata de isenção, mas de

imunidade tributária. Portanto, a Constituição Federal deve ser aplicada na íntegra.

De fato, a Constituição da República, em seu art. 150, versa sobre as limitações do

poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos

seguintes termos:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - (...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto”.

Assim, contamos com os nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.884/2012

Dispõe sobre dedução de pedágio para proprietários de veículos com idade igual ou

superior a sessenta anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os proprietários de veículos automotores com idade igual ou superior a

sessenta anos farão jus à dedução de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)  do

pedágio cobrado nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado

por delegação da União.

Art.  2º -  Para custear as despesas decorrentes da aplicação desta lei  poderá o

Poder  Executivo  estabelecer,  em  favor  do  concessionário,  de  acordo  com  as

peculiaridades do serviço, outras fontes acessórias de receita, na forma prevista no

edital,  as quais  deverão ser consideradas de modo a assegurar  a modalidade da

tarifa.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  oferecer  aos  proprietários  de  veículos  com

idade igual ou superior a 60 anos a dedução de 50%, no mínimo, do valor do pedágio

nas estradas e rodovias públicas estaduais ou federais exploradas pelo Estado por

delegação da União.

As pessoas dessa idade certamente já contribuíram o suficiente com o pagamento

de  uma série  de  contribuições  ditas  sociais,  tributárias,  previdenciárias  ou  fiscais

impostas no decorrer da vida laborativa. Agora, na “melhor idade”,  cabe ao poder

público dar a sua contrapartida.

Sabemos  que  o  regime  de  concessão  e  permissão  da  prestação  de  serviços

públicos  é  realizado  por  meio  de  contrato,  celebrado  mediante  licitação,  na

modalidade de concorrência, sendo a permissão realizada por delegação, mediante a

celebração de contrato de adesão, onde são especificados o modo, a forma e as

condições  da  prestação  desses  serviços  públicos.  O  preço,  os  critérios  e  os

procedimentos para reajuste e revisão das tarifas são cláusulas essenciais desses

contratos administrativos, regidos pela Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95.

No  âmbito  do  Estado,  a  Lei  nº  12.219,  de  1º/7/96,  disciplina  a  delegação  da

prestação  dos  serviços  públicos  de  construção,  restauração,  conservação,

manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias.  Ao  proceder  à  concessão  da

prestação  do  serviço  público,  deve  o  Poder  Executivo  estabelecer,  no  edital  de
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licitação  ou  no  contrato  a  ser  firmado  com  o  concessionário,  as  obrigações  que

devem  ser  observadas.  Tais  normas  devem  obedecer  ao  princípio  do  equilíbrio

econômico-financeiro  do  contrato,  de  forma  a  garantir  que  o  contratado  tenha

assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar suas obrigações e

manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-benefício estabelecida

no momento de sua celebração.

A fim  de que esse princípio  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  seja

garantido  quando  da  operacionalização  das  obrigações  dispostas  nessa  lei,  esta

proposição sugere a aplicação após 120 dias da data de sua publicação, por entender

ser  necessária  a  previsão  de um  “vacatio  legis”,  ou  seja,  de  tempo hábil  para  a

adaptação dos contratos já em execução pelo concessionário.

O  art.  9º  da  lei  estadual  mencionada  dispõe  que  os  recursos  auferidos  pelo

concessionário  em  rodovia  objeto  de  concessão  poderão  ser  aplicados  no

melhoramento, na ampliação da capacidade, na conservação, na sinalização e em

obras  complementares  de  trechos  rodoviários  que  a  ela  dão  acesso,  segundo  o

estabelecido no edital e no contrato. Prevendo-se uma possível perda de receitas,

este  projeto  de  lei  propõe,  em seu art.  2º,  a  possibilidade de o Poder  Executivo

estabelecer, em favor do concessionário, de acordo com as peculiaridades do serviço,

outras fontes acessórias de receita, na forma prevista em edital, as quais deverão ser

consideradas de modo a assegurar a modalidade da tarifa. Tal situação assegurará

uma compensação pelo incremento de receitas advindas do aumento do tráfego.

Pela relevância desta matéria e pelo seu alcance social, solicito o apoio dos nobres

parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.885/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Campo Real,

com sede no Município de Mesquita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Campo Real, com sede no Município de Mesquita.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  A Associação dos Moradores do Bairro Campo Real,  com sede no

Município de Mesquita, em funcionamento desde 16/3/2000, é uma entidade civil de

duração indeterminada e sem fins lucrativos que não remunera os membros da sua

administração  e  aplica  a  totalidade  de  suas  receitas  no  cumprimento  de  suas

finalidades estatutárias: assistência social e promoção da educação, da saúde, da

cultura e do bem-estar de pessoas carentes.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual  espero contar  com o apoio  dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.886/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente, Criança e ao

Idoso do Município de Ipaba – AAACIMI –, com sede no Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente,

Criança e ao Idoso do Município de Ipaba – AAACIMI –, com sede no Município de

Ipaba.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  A  Associação  de  Apoio  ao  Adolescente,  Criança  e  ao  Idoso  do

Município  de  Ipaba,  conhecida  pela  sigla  AAACIMI,  está  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 16/3/2003. É entidade civil de duração indeterminada, de fins

não econômicos, que não remunera os membros da sua administração sob nenhum

pretexto  e  que  aplica  a  totalidade  de  suas  receitas  no  cumprimento  de  suas

finalidades estatutárias, quais sejam a assistência a idosos, crianças, adolescentes e
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dependentes de substâncias químicas de famílias carentes e a capacitação social e

profissional.

Assim,  a entidade preenche os requisitos legais  para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.887/2012

Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a

delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona,

visando isentar de pagamento de pedágio os proprietários de veículos automotores

que transportam pessoas em tratamento de saúde ou seus responsáveis legais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A – Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação  da  União,  ficam  isentos  do  pagamento  da  tarifa  os  proprietários  de

veículos  automotores  que transportam pessoas  em  tratamento  de  saúde ou seus

responsáveis legais.”.

Art. 2º – A condição de pessoa em tratamento de saúde deverá ser comprovada

mediante  laudo  médico  oficial  atestando  a  espécie  e  o  grau  da  deficiência,  com

expressa  inserção  do  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de

Doenças – CID.

Art. 3º – Os veículos de que trata esta lei deverão estar devidamente cadastrados e

identificados pelos órgãos competentes do Poder Executivo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: O art. 175 da Constituição Federal dispõe: “Incumbe ao Poder Público,

na  forma de lei,  diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,  sempre
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através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Por  sua  vez,  a  Lei  Federal  nº  8.987,  de  13/2/95,  que  disciplina  o  regime  de

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, dispõe que a primeira é

realizada  por  meio  de  contrato,  celebrado  mediante  licitação,  na  modalidade  de

concorrência. Já a permissão é realizada por delegação, mediante a celebração de

contrato de adesão, sendo que, nos termos do seu art. 40, esse contrato pode ser

revogado unilateralmente  pelo  poder  concedente.  Cabe  lembrar  que  o  art.  29  da

referida lei obriga o poder concedente, ou seja, o Estado, a regulamentar o serviço

público  concedido  e a  fiscalizar  permanentemente a  sua prestação.  O art.  23  da

mesma lei dispõe que o modo, a forma e as condições da prestação desses serviços

públicos, bem como o preço, os critérios e os procedimentos para reajuste e revisão

das tarifas são cláusulas essenciais dos contratos administrativos de concessão de

serviços públicos. O art. 18 dessa mesma lei federal obriga a fazer constar do edital

de licitação a minuta de contrato, que deve conter as referidas cláusulas essenciais.

No âmbito do Estado,  a Lei  nº  12.219,  de 1º/7/1996,  disciplina a delegação da

prestação  dos  serviços  públicos  de  construção,  restauração,  conservação,

manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias.  Ao  proceder  à  concessão  da

prestação do serviço público, deve o Poder Executivo Estadual estabelecer no edital

de licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário as obrigações que

devem  ser  observadas.  Tais  normas  devem  obedecer  ao  princípio  do  equilíbrio

econômico-financeiro  do  contrato,  de  forma  a  garantir  que  o  contratado  tenha

assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar suas obrigações e

manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-benefício estabelecida

no momento de sua celebração.

Esta  proposição  enseja  alterar  os  contratos  administrativos  em  curso  para

beneficiar pessoas em tratamento de saúde, consistindo em matéria polêmica. Por

isso considera ser necessária a previsão de um prazo de noventa dias, contados da

data da sua publicação, para entrar em vigor, ou seja, tempo hábil para a adaptação

dos contratos já em execução.

Assim,  solicito  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  à

aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 2.476/2012, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para a ampliação do número de vagas do

Curso  Técnico  de  Eletrotécnica  oferecido  pelo  Colégio  Estadual  João  Kopqe,

localizado no Município de Fronteira. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.477/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Hemominas por ser a primeira instituição do País

a adotar o Teste Ácido Nucleico em 100% do material coletado. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 2.478/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Juiz  Cel  BM  Osmar  Duarte  Marcelino  por  sua  posse  na

Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 2.479/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Caeté  pelos  172 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.480/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Formiga pelos 173 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.481/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Conceição do Mato Dentro pelos 172 anos

de emancipação desse Município.

Nº 2.482/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Patrocínio pelos 172 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.483/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes pedido de providências para, em caráter de urgência, dar

início às obras de recuperação e recapeamento da BR-154, no trecho que liga os

Municípios de Ituiutaba e Campina Verde.
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Nº 2.484/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência do DNIT pedido de providências para, em caráter de urgência, dar início

às  obras  de  recuperação  e  recapeamento  da  BR-154,  no  trecho  que  liga  os

Municípios de Ituiutaba e Campina Verde. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.485/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

governo  do  Estado  pedido  de  providências  para,  com  a  possível  urgência,

regulamentar a Lei nº 12.186, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a conceder

ingresso gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade e a profissionais e autoridades

que menciona em competição esportiva realizada em estádio e praça de esportes de

propriedade do Estado e dá outras providências. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  2.486/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à

construção de escolas em áreas rurais. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.487/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  a  fim  de  que seja

enviada cópia das fichas funcionais do Inspetor Denilson Brum Monteiro de Castro e

do Agente de Polícia Luciano Trajano Camargos.

Nº  2.488/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Delegado Rodrigo de Melo Teixeira, da Superintendência Regional

da  Polícia  Federal,  pedido  de  informações  sobre  eventuais  procedimentos  ou

inquéritos envolvendo o nome de Luciano Trajano Camargos.

Nº  2.489/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de informações sobre os períodos de

férias do Inspetor Denilson Brum Monteiro de Castro em 2012. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Dos  Deputados  Tadeu  Martins  Leite  e  Luiz  Henrique  em  que  solicitam  seja

comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Prol da Construção do

Anel Rodoviário Norte de Montes Claros. Subscrevem termo de adesão à criação

dessa Frente Parlamentar os Deputados Adalclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão,

André Quintão, Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Bruno Siqueira,

Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Glaycon Franco, Gustavo Valadares, Hélio Gomes,
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Hely Tarqüínio, João Leite, Liza Prado, Luiz Carlos Miranda e Marques Abreu.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

venho a esta tribuna, pela primeira vez neste ano, para fazer um balanço de algumas

iniciativas tomadas em janeiro que terão repercussão e impacto durante todo o ano,

principalmente aquelas relativas às chamadas políticas sociais.

No mês de janeiro, o Governador sancionou o PPAG 2012-2015, com, para nossa

alegria, a totalidade das emendas populares aprovadas na Comissão de Participação

Popular, na íntegra. Nas audiências para discussão do PPAG, foram apresentadas

194  propostas,  das  quais  176  foram  aprovadas  no  âmbito  da  Comissão  de

Participação Popular.  É bom destacar  que muitas  das propostas apresentadas na

audiência  sobre  o  PPAG  realizada  ao  final  do  ano  foram  oriundas  de  eventos

institucionais  da  Assembleia,  novidade  que  adotamos  no  ano  passado.  Foram

propostas discutidas e apreciadas no fórum técnico “Segurança nas escolas - por

uma  cultura  de  paz”  e  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  além

daquelas que anualmente são apresentadas ao longo das demais audiências para

discussão do PPAG.

A partir das 176 propostas a que me referi agora, foram geradas 25 emendas ao

Orçamento,  81  emendas  ao  PPAG  e  154  requerimentos,  muitos  deles  para

providências por parte do governo sobre ações que, embora já com a previsão legal,

ainda não se realizaram. Essas emendas trataram principalmente de programas e

ações, novos ou ampliados, para comunidades indígenas e quilombolas, atenção à

saúde, regularização fundiária, melhorias habitacionais e alimentação escolar, entre

outros.

Na área da segurança alimentar e nutricional, a implementação de um programa

estadual  de  alimentação  e  nutrição,  reestruturação  do  Sisvan,  manutenção  do

conselho estadual, Consea. Na garantia dos direitos da criança e do adolescente, o

reaparelhamento de unidades socioeducativas, o apoio aos Conselhos Tutelares, e,
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também  por  meio  de  emendas  ao  PPAG,  a  implantação  da  Bolsa-Reciclagem,

originária de  um projeto  do  Presidente  desta  Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que

teve, além da lei,  a previsão de recursos para implantação, neste ano, na Região

Metropolitana.

Na  área  da  cultura,  uma  ação  de  criação  de  sistema  estadual  de  cultura  e

implantação  do  centro  de  tradição  cultural  do  Jequitinhonha.  Conseguimos  duas

ações novas para segurança nas escolas e criação de rede de acompanhamento

social. Como disse, propostas do fórum técnico.

Houve uma grande conquista: a antecipação do piso mineiro da assistência social,

por meio da ampliação de praticamente R$12.000.000,00, originários do Fundo de

Erradicação da Miséria.  Alocamos para  a agricultura familiar  recursos na linha de

implantação  de  lavouras,  capacitação  de  jovens  rurais,  compra  direta  para

alimentação escolar. Só para essas ações foram ampliados mais de R$3.400.000,00.

Mantivemos  o  apoio  aos  empreendimentos  de  comercialização  das  feiras  livres,

economia  popular  solidária,  a  previsão  de  recursos  para  implantação  de  núcleos

itinerantes na Defensoria Pública e ampliamos recursos para o programa Fica Vivo.

Foram, como disse, 81 emendas ao PPAG, 25 emendas à Lei Orçamentária, quase

R$30.000.000,00 em recursos novos, e também a manutenção de algumas ações já

previstas nas emendas aprovadas em anos anteriores que o governo manteve no

projeto  original.  Eu  destacaria  esse  balanço  porque  se  trata  de  uma  novidade

institucional  da  Assembleia  de  Minas  Gerais.  Em  nenhum  outro  Estado  há  essa

possibilidade. Então, isso é importante, assim como é importante também a sanção

da lei que criou o Fundo de Erradicação da Miséria, na íntegra, a lei do formato. O

fundo  foi  criado  por  meio  de  lei  do  Governador,  aprovada  pela  Assembleia,  que

contará com recursos aproximadamente de R$200.000.000,00 por ano, que advêm

de  uma alíquota  adicional  incidente  sobre  bebidas  alcoólicas,  armas  e  venda  de

cigarros. Na tramitação do projeto, conseguimos ampliar e formatar melhor, com mais

transparência  e  controle  social,  uma  espécie  de  conselho  gestor  do  Fundo  de

Erradicação da Miséria e ampliamos também as possibilidades de aplicação de seus

recursos,  como,  por  exemplo,  na  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional.  A

previsão  de  utilização  desse  recurso  no  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social
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possibilitará um salto de 214 para 822 Municípios apoiados financeiramente, no ano

de  2012,  principalmente  para  o  funcionamento  dos  Centros  de  Referências  da

Assistência Social - Cras.

Então, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, principalmente no dia de hoje, com todos

os  Deputados,  boa  parte  deles  aqui  presentes,  é  importante  fazer  esse  balanço

positivo da ação da Assembleia Legislativa do Estado.

Outra conquista importantíssima, do ponto de vista até humano, foi a assinatura de

um convênio entre a Funasa, a Secretaria de Desenvolvimento Regional Urbano –

Sedru - e muitos Municípios do Vale do Jequitinhonha para levar o abastecimento de

água para comunidades com até 200 habitantes.

Todos aqui se lembram do trabalho coletivo que fizemos, não só a Comissão de

Participação Popular, mas também outros Deputados - e vejo aqui o Deputado Luiz

Henrique.  Percorremos  várias  comunidades  -  a  TV  Assembleia  e  a  equipe  da

Assembleia fizeram matérias muito qualificadas; o jornal “Estado de Minas” também

fez uma cobertura especial, matéria que foi premiada pelo sindicato dos jornalistas. E

tivemos duas conquistas importantes. A primeira é que, no Plano Plurianual, já veio

um projeto que contempla essas comunidades com menos de 200 habitantes, um

estruturador; e, num curtíssimo prazo, esse convênio de R$15.200.000,00 atenderá,

já na arrancada desse estruturador,  todas as comunidades visitadas. Isso é muito

importante, porque - não me canso de dizer nesta Casa - às vezes a Assembleia faz a

audiência pública, faz a comissão especial, envia o requerimento, os Deputados vêm

à tribuna, e muita gente não valoriza esse trabalho. Mas esse trabalho feito no ano

passado - repito, coletivo - teve um resultado importantíssimo. Se não no formato que

esperávamos,  que seria a própria Copanor  atender  a todas as comunidades com

menos de 200 habitantes, o governo, com seus motivos, determinou que a Sedru

fizesse esse trabalho, e ela já começou a fazê-lo. Os Prefeitos já estão realizando os

projetos, as licitações, e em 2012 todas as comunidades aqui elencadas terão água e

esgoto, mostrando que o trabalho, quando feito de maneira séria, pode apresentar

resultado. Então, Deputado Luiz Henrique, da mesma forma que em dezembro eu

trouxe aqui uma garrafa de água suja com o laudo de impropriedade por parte da

Universidade Federal, quem sabe, ao final deste ano de 2012, possamos voltar aqui
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com uma garrafa de água limpa, já resultado do trabalho da Assembleia Legislativa?

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado André Quintão, é sempre um

prazer apartear V. Exa., lembrando que, no ano passado, fizemos, juntamente com V.

Exa. e a Comissão de Participação Popular, visita a comunidades do Jequitinhonha e

do Norte que estavam carentes de água. Naquela ocasião estávamos lutando pelo

orçamento integral da Copanor.

Tenho uma boa notícia para  dar  a  V.  Exa.  Já  no  início deste  ano,  na  semana

retrasada, a bancada do Jequitinhonha foi atendida pela Secretária Renata Vilhena, e

este ano não haverá contingenciamento do orçamento da Copanor. Então teremos,

Deputado  André  Quintão,  mais  de  R$100.000.000,00  para  serem  investidos  no

Programa Vida no Vale. Por outro lado, quero parabenizar a Presidenta Dilma e o

Governador Anastasia porque, com a visita que fizemos e as matérias dos jornais, a

Funasa,  juntamente com a Sedru, assinou convênios  para beneficiar,  conforme V.

Exa.  falou,  mais  de  21  Municípios.  Fruto  desse trabalho  também  suprapartidário,

quero dar uma boa notícia, porque, por intermédio de V. Exa., tive um contato com o

Ministro Passos, e o Tarcísio, Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, na

semana passada, afirmou que em março lançará o edital da BR-367, a tão sonhada

BR que cruza todo o Jequitinhonha.  Então,  Deputado André  Quintão,  fruto  desse

trabalho  suprapartidário,  dessa visão  republicana do Anastasia  e  da  Dilma,  tenho

certeza  de  que  em  2012  continuaremos  trabalhando  juntos,  pró-Minas  Gerais.

Parabéns pelo trabalho, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique. V. Exa. trata

de um assunto de fato muito importante, e quem é da região sabe disso. A conclusão

dos trechos de Minas Novas até Virgem da Lapa e de Almenara até Salto da Divisa

complementará o conhecido sonho de JK, a rota do descobrimento, da penetração e

da ocupação do nosso território, uma estrada histórica ligando Diamantina a Porto

Seguro.

Então  há  também  um  impacto  econômico  na  região.  O  Deputado  sabe  disso.

Infelizmente essa obra é muito requisitada e sempre prometida, mas não realizada.

Então sejam os desacertos do governo federal com o estadual, que fazem o projeto

aqui e lá. Agora me parece que, de fato, está nos trilhos corretos. V. Exa. nos traz
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essa notícia. Essa obra será muito importante.

Aproveito para fazer um apelo, a fim de que o Estado agilize o projeto executivo que

consta do programa Caminhos de Minas, que antigamente era conhecido como Links

Faltantes, que são aqueles asfaltamentos que atingem ligações regionais econômicas

importantes. Aquele trecho perto de Irapé, no Distrito de Ijicatu, até Virgem da Lapa,

de aproximadamente 41km, beneficiando também o Distrito de Lelivéldia, na cidade

de Berilo, consta do programa, mas o projeto executivo não foi ainda licitado. Novo

Cruzeiro até Araçuaí, que é uma rota histórica cantada - aliás, todos a conhecem na

canção “Bahia-Minas, trem que ligava Minas a Bahia” -, também é um importante

trecho econômico e foi  uma antiga estrada de ferro ligando Bahia  a Minas.  Além

disso, é também uma ligação prevista no Caminhos de Minas. Aproveitamos para

solicitar essas duas obras.

No mais, Sr. Presidente, o que queria era dar esse retorno até como Presidente da

Comissão de Participação Popular,  que agora  acompanhará  o  desdobramento  de

todas essas emendas aprovadas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

telespectadores que me acompanham pela TV Assembleia, o assunto que me traz a

esta tribuna hoje é mais uma vez a tristeza com os acidentes em nossas estradas no

período do carnaval.  A Polícia  Rodoviária  Federal  acaba de divulgar  um número,

mostrando que, apenas nas rodovias federais de Minas Gerais, ocorreram 24 mortes

até ontem. Quer  dizer,  24 pessoas morreram nas rodovias federais no Estado de

Minas Gerais apenas nesse período.

No ano  passado,  morreram 30 pessoas  nas  rodovias  mineiras.  Agora  será  que

temos algum motivo para comemorar a queda de 30 para 24 pessoas mortas? São

famílias  destruídas  pela  falta  de  condição  das  estradas  nos  períodos  de  feriado,

durante todo o ano. Então acaba que perdemos a oportunidade de comemorar.  A

cada  feriado,  há  essas  estatísticas  deprimentes.  Foram  24  pessoas  mortas  nas

rodovias  federais.  E  a  internet  informa  a  ocorrência  de  mais  um  acidente  com

caminhão,  que deixou mais  de  30  feridos na  BR-040,  próximo à  cidade de Sete
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Lagoas.

É preciso manifestar a preocupação desta Casa com a situação das estradas em

Minas Gerais.

Recentemente,  o  jornal  “Hoje  em  Dia”  trouxe  uma  matéria  que  mostrava  que,

apesar de Minas Gerais ter a maior malha rodoviária do Brasil, ocupa apenas o 10º

lugar em investimento do governo federal por quilômetro.

Outra matéria recente do jornal “Estado de Minas” destacou a violência absurda que

toma conta das  estradas em Minas  Gerais.  É o  Estado com o  maior  número de

mortes a cada feriado e data festiva no País. Está na hora de dar um basta a essa

situação.

A cada ano que passa, isso se repete. O ex-Presidente Lula e a Presidente Dilma já

vieram aqui prometer a duplicação da BR-381 e da BR-040 e melhorias nas nossas

estradas,  mas  nada  se  faz  efetivamente.  O  nosso  povo  continua  morrendo  nas

estradas, e o dinheiro não sai. O dinheiro não sai para a BR-040 e a BR-381, nem

para  o  metrô  de  Belo  Horizonte,  nem  para  o  Anel  Rodoviário,  que  continua  a

vergonha de sempre.

No governo de Fernando Pimentel, foi feito o Orçamento Participativo - OP - em

Belo  Horizonte  para  a  obra  da  Praça  São  Vicente,  que  não  saiu.  Os

R$800.000.000,00 destinados ao Anel Rodoviário também não saíram. Para piorar,

pontes e viadutos da BR-381 estão despencando. O Viaduto São Francisco está há

mais  de dois  meses em petição de miséria,  está despencando,  não dá vazão ao

trânsito, não tem a manutenção devida, não tem a obra devida.

Então, pessoas estão morrendo a cada ano, no carnaval, no “réveillon”, no Natal, e

na Semana Santa, que vem aí, daqui a 40 dias, estará se repetindo esse noticiário.

São mais 20, 25, 30 pessoas que morrerão nas rodovias federais no Estado de Minas

Gerais. O pior, Deputado Vanderlei, é que não temos a menor perspectiva, a menor

esperança de melhora, que fica apenas no discurso. Na prática, nada acontece. A

cada  ano,  a  cada  governo,  vem  a  promessa  de  melhorias  nessas  rodovias,

entretanto, na prática, nada acontece em prol do povo mineiro. Minas é o 2º Estado

em  geração de impostos  para  o  governo  federal  e  o  10º  em investimentos  para

recuperação de estradas.
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O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Gostaria de agradecer ao colega esta

oportunidade.  Endosso  o  que  V.  Exa.  mencionou  nessa  tribuna;  isso  já  não  é

denúncia.  Os  Deputados  desta  Casa  têm  batido  insistentemente  na  questão  das

estradas federais que passam em Minas Gerais, como a BR-381. Quero lembrar ao

nobre  colega  que,  em  2009,  a  nosso  convite,  vieram  a  esta  Casa,  à  sala  do

Presidente, técnicos do DNIT, que tinham em mãos o pré-projeto da duplicação da

BR-381 até Governador Valadares. Eles disseram que esse pré-projeto, transformado

em projeto, iria atrasar o início das obras em um ano. Em virtude desse atraso, o que

era para se iniciar em 2010 seria iniciado em 2011, o que era para ser concluído em

2012 seria concluído em 2013. Mas até hoje, Deputado, não se fez absolutamente

nada na BR-381 no trecho Belo Horizonte-Governador Valadares.

Agora,  mais  uma  vez,  estamos  vendo  o  que  já  era  esperado:  tragédias  nas

estradas,  vidas  perdidas,  porque  nossas  estradas  não  oferecem  condições  de

tráfego. É suicídio entrar, principalmente no trecho Belo Horizonte-João Monlevade. A

alternativa que tínhamos, passar por Ouro Preto, Ponte Nova, saindo em Rio Casca,

que  era  uma  boa  alternativa,  deixou  de  ser  porque  os  caminhoneiros  também

descobriram essa rota e ela se tornou tão perigosa quanto o trecho principal. Quero

dizer que todas as vezes que um Deputado assomar a essa tribuna para falar do caos

em que se transformaram as rodovias, principalmente as federais, em nosso Estado,

terá da minha parte inteiro apoio. Não vamos nos calar, não vamos permitir  que o

governo  federal  vire  as  costas  para  Minas  Gerais  no tocante  à  malha  rodoviária

federal em nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier - Muito obrigado, Deputado Vanderlei.

Concederei aparte ao Deputado Gustavo Valadares, mas antes quero dizer que é

muito fácil, Deputado. É só pegar todo o dinheiro que estamos pagando de juros, por

essa agiotagem que o governo federal faz com Minas Gerais, e devolvê-lo em obras

para o nosso Estado. Vamos esquecer tudo que pagamos de impostos, tudo com que

contribuímos para o governo federal “encher seu porquinho” e pedir de volta somente

aquilo que pagamos de juros a esse governo. Veremos que isso dará para fazer a

BR-381 em um ano, a BR-040 em outro, as BRs que cortam o Norte de Minas e que

estão em petição de miséria em outro ano, o Anel Rodoviário e o metrô também em
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outro ano. Daria para fazer tudo, só pegando de volta o dinheiro da agiotagem que o

governo federal faz com Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado João Vítor, falo apenas

para parabenizá-lo pelo pronunciamento e para trazer aqui uma história que escutei

recentemente do Diretor-Geral do DER referente à questão do Anel Rodoviário.

O governo do Estado se disponibilizou a resolver o problema do Anel Rodoviário:

chamar por edital e fazer a licitação do projeto executivo de sua reforma.

Pelo preço calculado pelos técnicos do DER, um projeto dessa complexidade e

magnitude não ficaria por menos que R$18.000.000,00. O Ministério dos Transportes

havia estabelecido um teto máximo de 5 milhões, e então começou a negociar com o

governo do Estado, como se fosse um leilão, pensando em fazer um projeto meia-

boca, porque isso resolveria o problema. O governo do Estado, então, colocou o pé

no freio e parou a negociação.

O Deputado João Vítor Xavier* - E há de se lembrar, Deputado, que a Fiemg havia

feito um projeto que foi jogado na lata do lixo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sim. Foi jogado na lata de lixo e era

um projeto de revitalização até mesmo do entorno do Anel Rodoviário, com áreas

definidas para investimentos em cada setor.

Enfim,  isso  serve  apenas para  mostrar  e  comprovar  a  má vontade  do governo

federal para com o Estado de Minas.

Existem Deputados do partido  da  Presidenta  Dilma que ocupam a tribuna para

criticar obras feitas pelo governo do Estado. São muitas, e, é claro, que alguma obra

malfeita, com algum problema ainda existe e precisa ser consertada; mas é melhor

criticar  algo  feito  que aquilo  que  não  tem  sido  feito  e  que  está  nos  discursos  e

promessas do PT e do governo federal há mais de oito anos.

Precisamos sair da inércia e partir para a ação. Os mineiros não aguentam mais

transitar pela BR-381 na situação em que ela se encontra hoje. O mesmo acontece

com a BR-040 e com o Anel Rodoviário. Aliás, são inúmeros os problemas das BRs

que cortam o nosso Estado, trazendo muitos males e dores de cabeça à população

mineira que por elas transita.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento.
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O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado, Deputado Gustavo.

Deputado Luiz Henrique, quero aqui trazer o sentimento das famílias mineiras. Meu

pai, por exemplo, que mora na cidade de Caeté, não dorme mais nessa época do

ano, porque meus irmãos saem para viajar. Eles vão para o Espírito Santo, para ali e

para aqui, e meu pai não sabe se o filho chegará de volta a casa. Essa situação

também é vivida por todos os pais daquela cidade e também de Barão de Cocais,

Santa Bárbara, João Monlevade, Bom Jesus do Amparo e Belo Horizonte.

Em primeiro lugar, não sabemos se conseguiremos viajar. Depois não sabemos se

conseguiremos sair da rodovia porque, ao pegar a estrada, não é possível transitar

nela.  Além  disso,  não  sabemos  depois  quantas  horas  levaremos  para  chegar  ao

Espírito Santo. Uma viagem de carro até esse Estado é quase mais demorada que

uma viagem de Belo Horizonte a Tóquio de avião, porque não se sabe quantas horas

ficaremos parados, engarrafados no trânsito.

O Deputado Alencar  da Silveira  Jr.  (em aparte)*  -  Deputado João Vítor,  há um

detalhe:  além  das  estradas,  corremos  um  risco  ainda  maior  hoje.  O  número  de

eucaliptos plantados às margens das estradas é enorme, e hoje eles estão caindo em

razão da idade.

Há 30 dias, entre Ouro Preto e Itabirito, perdemos uma família. Isso porque, durante

a chuva, a árvore caiu, ao bater o vento. Então cabe aqui também um apelo ao DNIT,

para começar a fiscalizar essas árvores, pois não é somente o asfalto que está ruim.

Daqui  para Itabirito,  existe somente a barreira.  Está na hora de começar  a cortar

esses eucaliptos. Quero deixar e marcar aqui a posição de uma família que perdeu o

pai e a mãe. Por coincidência, quando o telefone tocou, ele estava sendo tirado das

ferragens do carro pelo pessoal da polícia de Itabirito. Na mesma hora, o filho estava

morrendo em Monlevade. O pessoal da Polícia Rodoviária de Monlevade ligava para

o telefone celular do pai, que estava morto em consequência da queda de uma árvore

às 5h50min,  perto  de Amarantina.  Um policial  queria  comunicar  a  morte  do filho,

enquanto o outro policial dizia que o filho também havia perdido o pai e a mãe. Por

coincidência, no mesmo horário, em Monlevade, morriam o filho, o pai e a mãe. Por

causa dessas árvores que estão caindo na beira das estradas. Esse fato chocou toda

aquela comunidade de Ouro Preto e Amarantina nas redondezas de Cachoeira do
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Campo. Obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado. Por falar em Itabirito, quero expressar o

meu pesar e abraço a toda a família Paranhos pelo falecimento do Sr. Mateus Martins

Paranhos,  que  foi  Vice-Prefeito  de  Itabirito  nos  anos  70.  Um  cidadão  da  melhor

qualidade,  e  sou suspeito  para  falar,  pois  ele  era  meu padrinho de batismo.  Um

sujeito de bem e engajado em todas as causas da cidade, causas religiosas e sociais,

clubes sociais, clubes de lazer, corporações musicais. Fica aqui o nosso registro e a

nossa homenagem a essa grande figura da cidade de Itabirito que partiu na última

segunda-feira de carnaval, deixando um espaço sem tamanho na cidade.

A  Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Quero  cumprimentá-lo  pelo  seu

pronunciamento e a todos que o apartearam. Uma grande angústia do nosso povo

mineiro é a qualidade das nossas estradas, tanto as estaduais quanto as federais. É

um abandono. No Triângulo Mineiro, na região próxima a Patos de Minas, vemos o

sofrimento de tantas famílias que perdem seus entes queridos porque há um descaso

total  com  as  estradas.  Recentemente,  recebemos  a  visita  do  Governador  em

Uberlândia, e uma reivindicação dos comerciantes é que a região Sul, no Anel Viário

Aírton Sena,  receba recursos.  O governo conseguiu empréstimo do BNDES de 3

bilhões de reais, e parte desse recurso poderia cuidar das nossas estradas. Temos

uma extensão sul de 20km, e 11km já estão asfaltados, mas é preciso fazer uma

ponte para o Bairro Uberabinha, ligando Uberlândia à região Sul. Isso evitaria muitos

acidentes,  e  é  a  região  que  mais  se  desenvolve.  Estamos  empenhados  nisso.

Uberlândia é cortada por algumas BRs, como a BR-050, a BR-452 e outras, e temos

sofrido bastante com o traçado das estradas e com a dificuldade. O Deputado João

Vítor Xavier e os que o apartearam, todos sabemos que Minas contribui muito. No

Triângulo é a mesma coisa. Temos uma contribuição de ICMS que é restituída em

parcela muito pequena, apesar dos esforços. O Governador esteve em Uberlândia e

recebeu  dos  empresários  mais  esse  pedido  dessas  obras.  Os  Deputados  de

Uberlândia, do Triângulo, os Deputados Elismar Prado, Tenente Lúcio, Luiz Humberto

e esta Deputada temos empenhado esforços, independentemente da cor partidária,

para defender nosso povo e região. Vemos a BR-381, e não há condições de gente

continuar morrendo todos os dias, mães sofrendo porque perdem seus filhos, porque
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não temos o recurso, apesar de contribuirmos tanto para a União. A Presidente Dilma

prometeu que nos mandaria esse recurso, e acredito nela, votei nela, acredito na sua

palavra e torço para que ela viabilize recurso para o povo mineiro, que não aguenta

mais perder gente em razão da omissão do Estado. Foi feito um levantamento, e o

DNIT está totalmente sucateado, faltam funcionários para analisar tantos processos,

ele não está preparado para o PAC 2, para aprovar os projetos. A situação é muito

grave.

O Deputado João Vítor Xavier* - A Presidente Dilma tinha de se curar da “aecite”

aguda, do medo de perder as eleições em 2014 para o Senador Aécio Neves. Por

conta disso, ela não faz absolutamente nada para o Estado de Minas Gerais.  Ela

deveria  fazer  o  contrário,  deveria  trazer  mais  recursos  para  Minas  Gerais  para

justificar o fato de ter sido a mais votada no nosso Estado. Tomara que ela escute a

voz que vem de Minas, que partiu da Capital deste Estado no 1º turno e no 2º turno

das eleições. Tenho certeza de que isso se espalhará pelo Estado todo, porque a

revolta do povo mineiro com o que está sendo feito e com o que não está sendo feito

é muito grande. Presidente Dilma, pelo amor de Deus, pare de se preocupar com o

Senador  Aécio  Neves,  pois  2014 está  muito  longe.  Será  uma campanha de  dois

grandes líderes,  mas, se quiser  merecer  novamente  o respeito  e o voto do povo

mineiro, esqueça o Aécio e trate bem Minas Gerais. Até o momento, a senhora não

tem merecido os votos que aqui obteve. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O  Deputado  Durval  Ângelo*  -  Sr.  Presidente  Rômulo,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna. Um deles diz respeito a algumas

denúncias do Ministério Público de Minas Gerais ou de alguns de seus membros. O

outro  refere-se  a  uma abordagem  da  Campanha  da  Fraternidade  e  à  cidade  de

Contagem. Já fizemos aqui uma denúncia do absurdo que aconteceu na cidade de

Lagoa Santa, onde a Promotora Janaini Keilly Brandão Silveira fez um TAC de uma

ação  do  Ministério  Público.  Quero  destacar  três  Promotores  que  assinaram  essa

ação, os quais merecem os elogios desta Casa: Marcos Paulo, Carlos Eduardo e

Marta Larcher. Esses três Promotores respondem pelas Promotorias de Justiça de
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Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, Patrimônio Histórico e

Urbanístico.

Acolhendo provocações de entidades ambientalistas de Lagoa Santa, a partir de

notas  taquigráficas  e  requerimentos  apreciados  em  audiências  da  Comissão  de

Direitos Humanos, esses Promotores, que estavam designados, juntamente com um

Promotor  local,  fizeram  uma  denúncia  contra  o  processo  desenfreado,  ilegal  e

inconstitucional que fere a legislação ambiental e de tombamento, tanto do governo

estadual quanto do governo federal, referente à verticalização da orla e da sub-bacia

de Lagoa Santa. Pois bem, esse procedimento é muito sério. O Juiz local manteve a

decisão de proibir a construção de um hotel de cinco andares na orla da lagoa, e essa

decisão foi mantida também no Tribunal de Justiça e em Brasília. Aqui, denunciamos

que, no dia 16/12/2011, a Promotora local, à revelia dos seus colegas, fez um TAC

permitindo  essa  construção.  O  mais  estranho  é  que  um  Juiz  Substituto  de  uma

comarca vizinha, no dia 17, às vésperas do recesso do Judiciário, homologou esse

acordo  totalmente  ilegal.  O  interessante  é  que  essa  Promotora  já  tinha  sido

desautorizada pelo Conselho Superior do Ministério Público, em novembro, a arquivar

uma ação de improbidade administrativa contra o Sr. Breno, Secretário de Obras e

Meio Ambiente daquela cidade. O primo dele era proprietário do terreno, e ele havia

autorizado  esse  empreendimento  às  pressas,  à  revelia  da  lei.  A Promotora,  ao

pretender arquivar a ação criminal contra Breno, que era parte integrante da denúncia

desse grupo de Promotores - Marcos Paulo, Carlos Eduardo e Marta Larcher -, foi

derrotada. Ao fazer esse TAC, ela desrespeitou uma decisão do Conselho Superior do

Ministério Público, que havia decidido pela continuidade da ação.

E uma ação era interdependente em relação à outra: se havia crime do Secretário.

E o Conselho Superior  decidiu pela continuação da ação, com palavras até muito

firmes  do  Procurador  relator,  que  estranhou  que  a  Promotora  desconhecesse  o

processo  e  a  forma  pouco  polida  com  a  qual  se  dirigiu  aos  colegas  do  próprio

Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais.

Essas  ações  não  são  isoladas.  Para  vermos  o  estado  de  exceção  em  que  se

encontra o Ministério Público de Lagoa Santa, ressalto que tenho em mãos um fato.

Essa Promotora estacionou o seu veículo Renault Logan, cinza, placa HJU-7894, em
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uma  rampa  de  cadeirantes  da  feira  das  flores,  impedindo  a  passagem  dos

cadeirantes. E o mais absurdo: o policial  militar, ao fazer a abordagem, viu que a

película  do  vidro  estava  ilegal,  sem  chancela  e  autorização,  acima  do  padrão

estabelecido pelo Código de Trânsito. Ao ver seu veículo apreendido, a Promotora

ligou para o seu irmão, o Maj. PM Peterson, da Corregedoria da Polícia Militar, que foi

lá  destratar,  desrespeitar  o  Cb.  Fernando  e  os  outros  praças  que  estavam  na

ocorrência.

Esse é o perfil da Promotora daquela cidade. Não satisfeito com essa atitude, o

Major, irmão da Promotora, está perseguindo os praças que aplicaram corretamente a

multa no carro da Promotora. É um verdadeiro absurdo.

Hoje, tive que representar novamente na Corregedoria e no Conselho Superior do

Ministério Público contra essa Promotora. O Ministério Público já nos deu um mártir

como Francisco Lins. No dia 25 de janeiro, celebramos a memória dos 10 anos de

sua morte por defender o povo. O que essa Promotora tem feito? Houve uma lei que

não foi votada pela Câmara de Lagoa Santa, mas o Prefeito atual a fraudou para

pegar um empréstimo de R$10.000.000,00 na Copasa, por via da Caixa Econômica

Federal. A lei não existiu, pois foi vetada pelos Vereadores. E ele usou uma lei falsa

para tirar o empréstimo. Ela, então, decidiu processar por denunciação caluniosa o

Vereador Genesco Aparecido Filho, porque ele denunciou o Prefeito. É um absurdo.

Isso mostra o conluio dessa Promotora com o poder político local.  Que mistério é

esse?  Esse  mistério  estará  no  prédio  da  Promotoria  ou  no  prédio  da  Cidade

Administrativa?  A  Promotora  faz  o  jogo  dos  poderosos  e  dos  especuladores

imobiliários da cidade. Então, achamos que Promotores como Francisco Lins, Marcos

Paulo, Carlos Eduardo e Marta Lafer não fazem parte da mesma instituição dessa

Promotora de Justiça.

Pasmem, senhores! Denunciarei, na próxima semana, que está havendo uma nova

armação da correção da Corregedoria do Ministério Público com vistas a arquivar

mais procedimentos contra essa Promotora de Justiça. Estou sabendo disso. Apesar

de ocupar o cargo um Corregedor-Geral muito sério, como também o era o anterior,

estou sabendo que há armações. Trarei testemunhas a esta Assembleia que viram

Corregedores -  apresentarei  os  nomes -  rirem, gargalharem,  com ela  na  semana
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passada, em um trabalho de correção naquela cidade. Isso é para inglês ver?!

Ao Conselho Nacional do Ministério Público encaminharei as notas taquigráficas.

Quero que no Ministério Público não ocorram absurdos como este: uma Promotora

chamar seu irmão, um Major, porque teve o carro apreendido, legalmente, na Feira

das Flores. Não é possível permitir que o desmando e o desgoverno continuem em

Lagoa Santa. Acho lamentável isso.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Vou  “pegar  uma carona”  no

pronunciamento de V. Exa. para registrar o que houve comigo há 20 dias. Todos os

anos, mando confeccionar um calendário com votos de boas-festas a todos os meus

eleitores, em substituição ao cartãozinho de Natal. Neste ano, a Juíza de Machado

me aplicou uma multa de R$10.000,00, alegando que se tratava de propaganda fora

da época das eleições. Estamos em 2012, e este é o número do PDT, Deputado

Durval Ângelo! Coloquei no calendário: “Bom 2012!”. São coisas dessas que a Justiça

tem feito e ainda quer que eu pague R$10.000,00. Assim como ocorrem abusos no

Ministério  Público,  há Juiz querendo aparecer.  Quase que eu disse a  ela:  “Nobre

Juíza, coloque uma melancia na cabeça”.  Não citarei o seu nome. Deve ser uma

incompetente total.

O Deputado Durval Ângelo* - O segundo assunto que quero abordar diz respeito à

discussão de que participei ontem na Paróquia São Gonçalo, em Contagem, sobre a

abertura da Campanha da Fraternidade, cujo tema é “Fraternidade e Saúde” e cujo

lema é “Que a saúde se difunda sobre a Terra”, segundo versículo 8 do capítulo 38 do

Livro  do  Eclesiástico.  É  a  49ª  Campanha  da  Fraternidade.  Hoje,  todos  querem

maiores  investimentos  na  saúde.  Com  essa  Campanha,  espero  a  aprovação  da

emenda popular que obriga o governo federal a gastar 10% na área da saúde. Espero

que esta Casa apoie essa iniciativa.

Nos últimos 15 dias, participei de atos bastante significativos em Contagem, como

as visitas, juntamente com a Prefeita Marília Campos, às obras das Unidades Básicas

de Saúde - UBSs - dos Bairros Amazonas e Eldorado. Ajudamos na obtenção dos

terrenos do Centro Social Urbano onde foram construídas essas UBSs. A Prefeita fará

instalar dois equipamentos fundamentais para o atendimento na saúde. Havia muita

gente nos dois eventos, especialmente pessoas da terceira idade, tais qual  a que
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aparece no cartaz da Campanha da Fraternidade: uma pessoa idosa e negra. Essas

unidades são muito importantes para o Município de Contagem.

Os dois grandes gargalos do SUS no Brasil são as cirurgias eletivas e as consultas

especializadas.  Por  iniciativa  da  Prefeita,  foram  compradas  40  mil  consultas

especializadas  e  cirurgias  eletivas  de  duas  cooperativas.  Até  a  metade  do  ano,

caminha-se  para  que  Contagem  possa  dizer  que  o  lema  da  Campanha  da

Fraternidade  é  uma  realidade  no  Município.  Enquanto  se  cobram  10%  de

investimentos na saúde do governo federal, Contagem investe em saúde 27% do seu

orçamento.

Há outras obras no Município, como a nova Unidade de Pronto Atendimento - UPA -

do Eldorado, que está mais bonita a cada dia, ao lado da Escola Municipal Firmo de

Matos, levando à melhoria em todo o atendimento de urgência na cidade. Também

está em construção a nova UPA de Nova Contagem.

Além disso, está sendo construído em Contagem um centro materno-infantil com

160  leitos.  Esse centro  será  inaugurado no mês  de novembro  e  certamente  fará

diferença significativa no atendimento médico às crianças.

Nos próximos dias, a Prefeita Marília anunciará na região da Ressaca a construção

de um centro de consultas especializadas.

É  muito  importante  a  preocupação  da  Igreja  Católica  no  Brasil,  em  sua  49ª

Campanha da Fraternidade, com a questão da saúde. “Fraternidade e Saúde”.

Para nós, são muito importantes essas ações em Contagem; é um Município que

tem  investido  em  saúde.  A  Prefeita  Marília  tem  feito  diferença  significativa  no

Município, no que tange ao bom atendimento à saúde. Desafio que me apontem o

Município  no  Brasil  que gaste  26,5% em  atendimento  à  saúde.  Realmente  é  um

desafio. Numa Campanha da Fraternidade em que os órgãos públicos da área da

saúde  serão  observados,  Contagem  estará  na  liderança  no  bom  atendimento  à

saúde.  Aliás,  a cidade realmente merece destaque nesta Casa. Posteriormente, a

Comissão de Direitos Humanos fará uma visita para conhecer esses equipamentos e

divulgar que há uma ação diferenciada que busca a solução do problema da saúde

em Contagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

depois deste Carnaval, alguns assuntos me trazem à tribuna na tarde desta quinta-

feira. O primeiro deles, já abordado pelo Deputado João Vítor Xavier, diz respeito ao

saldo negativo de 24 mortes em Minas Gerais nas nossas estradas durante o último

feriado. De fato, foi menos que no ano passado, no Carnaval de 2011, mas, como já

dizia o Deputado João Leite, não dá para comemorar a diminuição de 30 mortes para

24. Ainda são muitos os que morrem nas estradas de Minas, principalmente durante

os feriados prolongados e as férias de final e de início de ano.

Na minha opinião, isso é fruto de duas situações. A primeira delas é o descaso do

governo federal,  até  porque Minas é o  Estado que mais  possui  rodovias  federais

cortando seu território. Para os mineiros que transitam pelas nossas estradas, citaria

algumas apenas: BR-381, sentido Belo Horizonte-João Monlevade; BR-040, de Belo

Horizonte até Barbacena, que também se encontra em estado deplorável; e o Anel

Rodoviário,  que  ainda  está  sob responsabilidade  do governo  federal.  Aliás,  já  fiz

aparte ao Deputado João Vítor Xavier para falar sobre a boa vontade do governo do

Estado em assumir para si a administração e manutenção do Anel Rodoviário, mas

nem com essa boa vontade tem conseguido tirar do papel essa promessa do governo

federal.  Isso  se  dá  muito  pela  inércia,  pela  incapacidade,  pela  incompetência

daqueles que gerenciam os órgãos de infraestrutura do governo federal, mas também

por  outra razão,  Deputado João Leite.  Não só pela má manutenção das estradas

federais  que  cortam  Minas,  mas  também  por  conta  da  imprudência  dos  nossos

motoristas. Citaria, em especial, os motoristas de carretas e caminhões que transitam

pelas nossas rodovias.

Não conseguiremos comemorar uma grandiosa diminuição do número de mortes,

para não dizer zerarmos esse número, em feriados prolongados, como é o caso do

Carnaval  e  do  final  de  ano,  enquanto  não  conscientizarmos  os  motoristas  da

necessidade de dirigir de maneira mais prudente, Deputado Carlin Moura. Já disse

aqui algumas vezes e volto a dizer: é preciso uma parceria do governo federal com os

governos estaduais e até mesmo com as prefeituras para que campanhas educativas
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sejam veiculadas na TV, nas rádios, nos jornais impressos e na internet durante todo

o  ano,  a  fim  de  convencermos  o  cidadão  e  motorista  a  dirigir  de  maneira  mais

prudente. Não há como diminuirmos o número de acidentes em nossas rodovias sem

melhor conscientização do motorista.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Gustavo  Valadares,

felicito V. Exa. pelo discurso. É sempre lastimável, todo final de feriado prolongado,

virmos à tribuna para mencionar a situação precária das nossas estradas. Faremos

isso quantas vezes forem necessárias, porque a situação das estradas em Minas,

especialmente o trecho da BR-381, exige - e é mais do que premente, é urgente, é

necessário -  intervenção do poder  público de forma mais eficaz e emergencial.  É

preciso fazer a obra que esperamos há anos, fazer uma intervenção, seja direta, por

meio do DNIT seja por meio de outros mecanismos, como, por exemplo, a concessão

da rodovia. O trecho da BR-040, após Juiz de Fora, está em uma situação bastante

confortável;  o trecho sul da BR-381, em direção a São Paulo, também. A melhora

precisa ocorrer mesmo que haja o pedágio, mas que seja uma taxa mais acessível,

amena, para a estrada ficar em situação de trafegabilidade. Isso é fundamental. O

que não pode ocorrer é continuarmos a perder vidas, como ocorre atualmente.

Ao mesmo tempo, ilustre Deputado Gustavo Valadares, estamos aqui discutindo,

por  meio  da  Comissão  Especial,  a  situação  da  dívida  pública  de  Minas  Gerais.

Explicamos que Minas, só de serviço da dívida, consome em média 4 bilhões de reais

por ano com pagamento dos juros da dívida com a União. São juros de 7,5% mais o

IGP-DI, que no ano passado girou com 17,7% do serviço da dívida, consumindo mais

de 13% da receita corrente  do Estado.  Uma forma de amenizarmos os  impactos

dessa  dívida  seria  permitir,  por  exemplo,  que  o  Estado  faça  as  intervenções  na

estrada e  abata no pagamento da dívida.  Não podemos mais  conviver  com essa

situação das estradas de Minas Gerais, especialmente esse trecho da BR-381.

Faço aqui, mais uma vez, coro com esse pleito de Minas. É preciso que os mineiros

falem mais alto para serem ouvidos nesse cenário dos Estados brasileiros.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Gostaria  de  parabenizar  o  Deputado  Carlin

Moura e de agradecê-lo pelo aparte, que engrandece este pronunciamento.

Veja  a  que  ponto  chegamos,  Deputado  João  Leite:  um  membro  do  PCdoB
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defendendo  concessão  de  rodovias.  Isso  é  sinal  de  que  o  Brasil  mudou,  e  para

melhor.

Parabenizo o Deputado Carlin Moura por ter encampado também essa ideia, por

defender a concessão das rodovias.

O caso da BR-381 ainda é mais complicado, Deputado Carlin Moura, porque - até

discutimos isso em audiência pública – a situação da rodovia é tão ruim, é preciso

fazer tanta intervenção, que o valor do pedágio seria muito caro e tornaria inviável o

trânsito nessa rodovia.  É preciso que o governo federal  atue e faça a duplicação

dessa rodovia, como todos queremos, e depois discuta a questão da concessão.

O Deputado João Leite (em aparte)*- Deputado Gustavo Valadares, parabéns pelo

seu pronunciamento. Pergunto a V. Exa. e a todos os mineiros: o que gritaria mais, o

político falando ou o sangue dos mineiros que tem sido derramado nas estradas? Na

BR-381,  pista  simples  que  vai  até  Ipatinga  e  Governador  Valadares,  ocorrem

permanentemente  batidas  frontais  com  mortes  instantâneas.  Que  grito  querem

aqueles que governam o Brasil hoje? Mais sangue? E não são apenas dos mineiros,

mas dos brasileiros que passam por essas estradas federais em Minas Gerais.

Ao viajar nesse feriado de carnaval, Deputado Gustavo Valadares, vi algo escrito na

traseira de um caminhão: “Não tenho pressa. Tenho prazo.”. Isso reflete um pouco,

creio,  do  sentimento  dos  caminhoneiros  também.  Temos  conversado  muito  com

líderes dos caminhoneiros, em especial com o Zé Carneiro. Ele veio a esta Casa

várias  vezes  trazendo  a  proposta  do  segmento,  por  exemplo,  de  uma rampa  de

escape na descida do Anel Rodoviário em direção ao Betânia, dessa que é usada em

vários países. Ao viajarmos pela Europa vemos muitas, que são feitas, normalmente,

com areia  e brita,  nessas longas descidas.  Também podem ser  feitas  com argila

expandida, como há na descida da Via Anchieta. Quando o Zé Carneiro fez essa

proposta, o representante do DNIT disse que as pessoas roubariam a brita e a areia.

Vejam o atraso que estamos vivendo.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  discutia  há  pouco  a  questão  das  árvores

plantadas  ao  longo  das  nossas  rodovias.  Esta  Casa  revogou  uma  lei  de  mil

novecentos e sessenta e poucos, de um Deputado Estadual, que obrigava o plantio

de  árvores  ao  longo  das  estradas  estaduais.  Ora,  a  ideia  hoje  são  as  áreas  de
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escape. Se o motorista perder o controle do veículo, há como escapar.

O Deputado Gustavo Valadares* - E com segurança.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Com segurança. Como há muitas árvores ao

longo das rodovias, a 60km/h, a pessoa morre ao colidir contra uma árvore dessas.

Assim, é fundamental a duplicação das nossas estradas. V. Exa. disse bem. Hoje saiu

uma notícia de que o governo federal tem interesse de licitar as estradas por 10 anos.

Qual será o valor do pedágio da BR-381 para ser toda construída, toda duplicada? O

povo  mineiro  pagará  duas  vezes.  Já  paga  os  impostos  e,  agora,  deverá  pagar

pedágio nessas estradas. Para terminar, gostaria de fazer uma homenagem ao seu

pai, Deputado Ziza Valadares, que foi quem me convidou para entrar na política. Ele

presidiu a CBTU. Estamos falando de obras, e ele foi o grande benfeitor do metrô de

Belo Horizonte. Se eu estiver errado, V. Exa. pode me corrigir, mas, pelo menos, ele

inaugurou, fez as últimas sete estações do metrô de Belo Horizonte, culminando com

a Estação de Vilarinho, além de ter feito todo o percurso do Calafate ao Barreiro,

deixando tudo pronto  para  serem colocadas  as linhas,  que estão  hoje totalmente

abandonadas. Faço então uma homenagem ao nosso ex-Deputado Ziza Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao Deputado João Leite o aparte, a

homenagem  ao  meu  pai.  Vão-se  já  10  anos,  Deputado  João  Leite,  desde  a

inauguração da última estação. Foi quase uma dezena de estações inauguradas na

gestão de meu pai à frente da CBTU, no mandato do Presidente Fernando Henrique

Cardoso.  Desde  então,  janeiro  de  2003,  nem  um  metro  sequer  de  metrô  foi

construído em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Vêm agora com aquela que

sempre foi a nossa proposta, a PPP, parceria entre os Estados, Municípios e iniciativa

privada, para ver se tiramos esse projeto do papel. Se depender do governo federal,

em se tratando de Minas e de Belo Horizonte, é melhor sentarmos e esperarmos, pois

nada acontecerá.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, quero dizer

que não conheci seu pai, não compartilhei de nenhum mandato dele.

O Deputado Gustavo Valadares* - Ainda há oportunidade de conhecê-lo, pois está

vivo ainda.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  –  Ainda  bem  que  as  homenagens  que  o
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Deputado João Leite fez são em vida. Não tive a oportunidade, mas tenho a honra de

participar deste Plenário e conhecê-lo, Deputado Gustavo Valadares. Vejo que V. Exa.

é uma pessoa muito dedicada e com um amor muito grande pelo nosso povo. Vendo

o filho, o pai recebendo essas homenagens, posso dizer que V. Exa. saiu tal qual o

pai. Meus cumprimentos por seu trabalho, por seu empenho. Aproveito para comentar

a sua ponderação a respeito das condições das nossas estradas, que julgo muito

importante,  e  das  consequências  que  elas  trazem  para  um  Estado  como  Minas

Gerais, com o sofrimento do nosso povo.

Tanto o meu partido, o PSB, como o PCdoB, partido do Deputado Carlin Moura, que

também aparteou V. Exa., fazem parte da base do governo federal, da Presidente

Dilma,  em  quem  acredito  e  votei  e  a  quem  o  povo  mineiro  confiou  o  seu  voto.

Portanto, acredito que, também por nosso empenho - água mole em pedra dura tanto

bate  até  que  fura  -,  vamos  superar  as  dificuldades.  A  bancada  mineira,

independentemente da cor partidária, vai defender o povo mineiro. Mas é muito triste

constatar que quem realmente pode resolver o problema não tem conhecimento do

sangue derramado do povo mineiro.

Em função da nossa dívida, Minas está pagando quase R$4.000.000.000,00 por

ano, mas essa quantia poderia ser mais bem utilizada, segundo o pacto que estamos

defendendo  e  que,  como  sabemos,  defendem  o  Presidente  Dinis  Pinheiro,  a

comissão  especial  criada  para  discutir  a  dívida  dos  Estados  e  Presidentes  de

Assembleias  de  quase todos  os  Estados brasileiros,  que recebemos nesta  Casa.

Todos defendemos, em reunião realizada aqui, que o recurso da dívida seja investido

em nossas estradas, onde nosso povo tem morrido, na saúde etc. É bom ressaltar

que, a despeito da propaganda da Prefeita Marília Campos de que em Contagem

todas as UBSs e os hospitais funcionam, ninguém está morrendo nas filas e o povo

está muito feliz, a verdade é que, não bastasse o lixo, a saúde está um caos. Assim,

esse recurso poderia ser utilizado para ajudar os Municípios, de cujas dificuldades na

área de saúde todos sabemos. Aliás, não é só em Contagem, em Belo Horizonte ou

em  Uberlândia  que  temos  problemas  na  área  de  saúde;  todo  o  Brasil  está

mergulhado no caos, sem atendimento médico e sem locais onde as mães possam

colocar seus filhos dependentes químicos - aliás, o “crack” tomou conta das nossas
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famílias.

Mas, por essa pactuação, rediscutindo-se a forma de pagamento, essa quantia tão

alta  que  os  Estados  pagam  ao  ano  poderia  ser  investida  em  obras,  em

desenvolvimento, em saúde pública etc., de modo a pararmos de ver o nosso povo

morrendo, seja por omissão, seja em função das propagandas enganosas, como a

feita em Contagem, que ignoram as pessoas que vemos morrendo nas filas, com

enorme sofrimento, e as UBSs com falta de médicos. Também na minha cidade há

falta de médicos e vários outros problemas, mas o Município inaugurou recentemente

um hospital; agora, temos de discutir uma forma de atendimento para toda a região.

Certamente, o uso dessa quantia facilitaria muito a situação para Araguari, Uberaba,

Monte  Alegre  e  toda  aquela  região.  Seria  muito  bom  se  pudéssemos  investir  os

recursos  usados  para  pagar  a  dívida  do  Estado  na  área  de  saúde,  nas  nossas

estradas, em locais para as mães colocarem os filhos etc.

Então,  Deputado  Gustavo,  além  de  cumprimentá-lo,  quero  dizer-lhe  que  não

estamos  perdendo  tempo.  Já  foram  apresentadas  ações  na  Justiça,  há  várias

comissões discutindo o assunto - no Senado, na Câmara dos Deputados e mesmo

nesta Casa -, e estamos incentivando todos os Estados a fazerem o mesmo. Que

essa dívida altíssima e absurda que pagamos, alimentada com juros abusivos, que

ferem  toda  a  legislação  existente,  seja  revertida  para  investimentos  necessários.

Como a União concedeu benesses a outros países,  perdoando-lhes a dívida, que

faça o mesmo em relação aos Estados, não perdoando-lhes a dívida, mas permitindo

que, em contrapartida, façam investimentos em áreas como o saneamento básico. Há

tantos Municípios ainda sem rede de esgoto, como Confins, aqui perto, onde é tudo

em fossa negra. A situação é a mesma em Contagem, onde, pasmem, a Prefeita fez

uma concessão de 100 anos para a Copasa – ou seja, é “ad aeternum” a exploração

do serviço, mas no que é bom, que é cobrar  do povo,  porque a rede de esgoto,

mesmo, não é feita. Então, esse dinheiro da dívida poderia ser investido nas nossas

estradas, na nossa saúde etc.

Cumprimento  o  Deputado  por  seu  depoimento,  dando-lhe  a  certeza  de  que  a

Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Weliton  Prado,  nosso  Deputado  Federal,

travamos, nas trincheiras, uma luta árdua, mas de que sairemos vitoriosos. O povo
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mineiro  certamente  será  reconhecido  por  seu  valor  e  contribuição  em  todas  as

esferas - econômica, social e política, com o peso que temos nas eleições. Repito

que, apesar de todas as dificuldades e da demora para a solução desse problema,

continuo acreditando na Presidenta, uma mineira e a primeira mulher na Presidência.

Tenho certeza de que ela vai perceber o sentimento de Minas, e em breve vamos

conseguir  solucionar  essa questão.  Faço parte do grupo dos otimistas  -  portanto,

desistir jamais. Obrigada e parabéns por seu pronunciamento.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa., Deputada. Sr. Presidente, na

próxima oportunidade,  ocuparei a tribuna para falar sobre os cortes da saúde, da

incoerência do governo federal, que regulamenta a Emenda nº 29, obrigando Estados

e Municípios a gastarem mais com a área da saúde. No entanto, com uma tesoura

gigante,  corta  quase R$6.000.000.000,00 do  orçamento  da  saúde  para  este  ano.

Então esse tema ficará para uma próxima oportunidade. 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, quero solicitar reunião urgente

para promover uma discussão sobre o que está ocorrendo na imprensa relativamente

à administração do Estádio  Independência  pela BWA. O que está ocorrendo? Na

minha opinião,  a empresa que ganhou a licitação,  Sr.  Presidente,  Deputado João

Leite, está querendo sair fora. E creio que o governo estadual não pode deixar isso

ocorrer, pois o que estamos vendo é a empresa firmar contrato com uma instituição, o

Atlético, e isso não é possível. Se isso for aceito pelo governo, quem perderá será o
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próprio governo. Lembramos que, a partir do jogo entre o América e o Boa, que será

realizado na inauguração do Estádio Independência, a BWA começará a pagar nada

mais  nada  menos  que  R$200.000,00  por  mês,  mais  R$100.000,00  de  IPTU  e

despesas.  Lembramos  ainda  que  será  uma  arena  multiúso,  onde  poderá  haver

futebol, “shows” e outros eventos. A população e a comunidade ao redor do Estádio

Independência  já  estão  encaminhando  ao  Ministério  Público  solicitação  para  a

paralisação de tais atividades noturnas. O que ocorrerá, então? Nesse estádio haverá

somente futebol e eventos de pequeno porte. Mas dessa forma não será possível

haver  arrecadação  que  possibilite  esse  pagamento  mensal.  Eis  aqui  um  alerta  à

população mineira, alerta deste Deputado ao governo de Minas Gerais, porque, se o

governo pedir hoje que tal licitação seja cancelada, haverá um novo pregão, e o preço

abaixará, ou seja, haverá uma nova licitação com preço baixo. E, assim, o Estado

perderá.  O América Futebol  Clube,  e faço  parte da Presidência desse clube,  não

perderá nada, nobre Deputado Gustavo Valadares, pois há um contrato. O América

tem o Independência, que foi dado por comodato há três anos. Dos 20 anos, já se

passaram 7. Fico pensando, Deputado Carlin Moura, vamos fazer um contrato de 27,

e eu não sei com quem! O Atlético está com isso. Na minha opinião, quanto mais o

Atlético colocar dinheiro lá, melhor será para o América, que tem 5,25% disso. Num

pagamento  mínimo,  o  Estado,  ou  quem  quer  que  seja,  vai  pagar  R$1.200,00  ao

América, por mês. Então, para o América, não tem... Os companheiros americanos

que aqui estão vão continuar indo ao Independência, à casa do América. Vão entrar

pela Rua Pitangui, a fim de torcer para o América e vão ver o escudo do América

Futebol Clube. O estádio terá as cores do América. Os escudos do América serão

colocados lá. O estádio é do América, como está registrado e escriturado. Então, não

temos esse problema. O América não perde nada, o América tem seus camarotes e o

seu mando de campo garantido. O pessoal perguntou quem iria jogar, se o jogo do

América  fosse  no  mesmo horário  do  jogo  do  Cruzeiro  ou  do  Atlético.  Jogaria  o

América Futebol Clube. V. Exa. está falando de segunda divisão, e quero lembrar que

o time de V. Exa. também estava na segunda divisão. Estamos na segunda divisão

hoje, na série B, e V. Exa. tem de se lembrar que, mais um pouquinho, o de V. Exa.

ficava também. O torcedor atleticano hoje fica falando e acontecendo nesta Casa e
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em Minas Gerais, batendo no peito, dizendo que está na primeira divisão, mas, para

se manter na primeira divisão, é um custo danado!... Há anos, desde quando seu pai

era Presidente, V. Exa. ficava dizendo que o “Galão” voltou, o Galo voltou. Agora, Sr.

Presidente, temos de lembrar que nem o Atlético, nem o Cruzeiro, nem nenhum clube

de Minas Gerais tem um time e um estádio como o do América. Temos um estádio

registrado, Deputado Gustavo Valadares. Registrado e escriturado. Não tem Estado,

não tem governo, não tem Atlético, não tem Cruzeiro, o estádio é do América! E V.

Exa.  não  pode  nem  falar  do  Itair,  porque  ele  fica  num  comodato,  no  timinho  do

Ipatinga. Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de deixar tranquilos o Deputado Carlin

Moura, americano, e todos os americanos desta Assembleia. Não temos problema.

Estaremos discutindo isso nos próximos dias, em virtude de requerimento de minha

autoria  e  do  Deputado  Gustavo  Valadares;  falaremos  de  Independência  e  de

Mineirão. Não tenho bola de cristal, Deputado André Quintão, mas o maior elefante-

branco de Minas Gerais será o Mineirão depois da Copa do Mundo, depois da sua

inauguração. A história da Copa do Mundo no Brasil será como a da África do Sul.

Vão lá para ver como estão os estádios. Hoje está todo o mundo lamentando. Não é

o caso de Minas Gerais, pois tenho a certeza de que temos futebol. Mas lá está todo

o mundo lamentando,  porque não foram feitos estádios modulados, e ocorrerá no

Brasil. O dinheiro está chegando, a Copa do Mundo é bem-vinda em Minas Gerais.

Tenho a certeza de que o estádio do América, a “casa do Coelho”, o Independência,

receberá muito bem torcedores do Cruzeiro,  torcedores do Atlético,  torcedores do

Ipatinga. É um estádio que tem metrô na porta, mas que ficará no futebol. Quero

lembrar que são dois jogos por mês do Cruzeiro, do Atlético e do América. O América,

tudo bem, na série B, o Atlético na série A, mas à Copa Libertadores esses timinhos

de Minas Gerais e os outros dois aí não conseguem chegar... Às outras competições

também não, só o América é que chegará na final da Copa do Brasil. Muito obrigado.

Falo hoje líder do campeonato mineiro. Não estou vendo ninguém na minha frente!...

O Deputado Gustavo Valadares - Serei bastante breve, mas acho que é um assunto

importante. O Deputado Carlin Moura, o Deputado Alencar da Silveira Jr., o Deputado

André Quintão e eu somos de Belo Horizonte, se não da Região Metropolitana e, nos

últimos dias, temos visto, veiculado nos principais jornais da nossa Capital e do nosso
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Estado, que os bares de Belo Horizonte terão que retirar  suas mesas e cadeiras

depois da meia-noite. Quer dizer, os famosos bares de Belo Horizonte só poderão

funcionar com mesas e cadeiras nas calçadas até a meia-noite. Faço um convite a

todos para pensarmos nos próximos dias o que queremos de Belo Horizonte. Belo

Horizonte  se  tornará  uma cidade  sem  vida.  A cada  dia  que  passa,  mais  e  mais

obstáculos  são  colocados  em  nossa  cidade  contra  o  lazer  do  cidadão  belo-

horizontino. O caso do Independência é mais um. Nesse estádio, onde se investiram

mais de R$120.000.000,00, corre-se o risco de não ser possível ocorrer um evento de

porte médio.  Um grupo de pessoas está se movimentando para que ali  não haja

esses eventos, a não ser o futebol. Belo Horizonte se tornará uma cidade triste, para

não dizer... Deputado Alencar da Silveira Jr., moro em Belo Horizonte. Precisamos

repensar a maneira como estamos tratando a questão do Código de Posturas em

Belo Horizonte. Não há como haver, numa metrópole como Belo Horizonte, com mais

de 2 milhões de habitantes, leis e regulamentos tão pequenos como esses que temos

visto saindo ultimamente.  Em breve,  Belo Horizonte deixará de ser a “cidade dos

botecos” para ser “a da tristeza”. Portanto é hora de pôr o pé no freio e parar com

esse conservadorismo exacerbado que há na cidade. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, dois temas de vital importância foram

levantados aqui. Um deles pelo ilustre Deputado Alencar da Silveira Jr., a quem não

podemos contrariar, ainda mais no ano do centenário do América - aliás, o Deputado

tem de ser bem tratado aqui, porque o América merece -; e o outro tema pelo ilustre

Deputado Gustavo Valadares, o qual também é muito importante. Como esses temas

merecem  quórum maior,  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião,  para  que

retornemos a essa discussão em outra oportunidade.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (-  A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 28/2/2012.).

Levanta-se a reunião.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 6/12/2011

Às 14h15min,  comparece na Sala das Comissões o Deputado Adelmo Carneiro

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

Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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  dívida  pública  do  Estado  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A Presidência  suspende  a  reunião.  Às  14h35min,  são

reabertos  os  trabalhos  e  estão  presentes  os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,

Antônio Júlio, Bonifácio Mourão e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura e João Vítor

Xavier. 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 Adelmo Carneiro Leão (3) em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – pedido de

informações  sobre  as  memórias  de  cálculo  de  dívidas  do  Estado  negociadas  no

âmbito das Leis Federais nºs 7.614, de 1987, 7.976, de 1989, e 8.727, de 1993, que

dispõem  sobre  o  processo  de  endividamento  dos  Estados;  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  SEF  pedido  de  informações  sobre  a  dívida  que  foi  objeto  da

negociação  prevista  na  Lei  Federal  nº  9.496,  de  1997,  e  sobre  as  dívidas  do

Programa  de  Incentivo  à  Redução  da  Presença  do  Setor  Público  Estadual  na

Atividade Financeira Bancária, com envio das respectivas planilhas; e em que solicita

à SEF pedido de informações sobre o acordo estabelecido com a União e demais

contratos firmados pelo governo do Estado nas negociações realizadas com base na

Lei Federal nº 9.496, de 1997, sobre as memórias de cálculo dos valores creditados e

debitados  mensalmente  a  título  de  atualização  monetária  e  demais  cálculos

pertinentes e sobre a parcela do patrimônio estadual que foi privatizada no âmbito do

Programa  Estadual  de  Desestatização.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Mauro Santayana, que é convidado 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
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após,  passa  a  palavra  ao  convidado,  para  que  faça  sua  exposição.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,

às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente – Carlin Moura – Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Célio  Moreira,  membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  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: dos Srs.

José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER/MG  (27/10/2011,  10/11/2011,

3/12/2011, 2/12/2011); José Raimundo Gomes, Presidente da Câmara Municipal de

Caeté, e Clésio Andrade, Senador da República (27/10/2011); Deputado Lafayette de

Andrade,  Secretário  de  Defesa  Social;  Júlio  Ferraz  Arcoverde,  Diretor  do

Departamento Nacional de Trânsito; Divino Sebastião de Souza, Presidente Executivo

da Algar Telecom, e Gerson Geraldo Marques Leal, taxista do Município de Ritápolis

(26/11/2011). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.848/2011

(Deputado Célio Moreira) e 2.523/2011 (Deputado Adalclever Lopes), ambos em 1º

turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O
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Projeto  de  Lei  nº  621/2011 é  retirado da pauta,  atendendo-se  a requerimento do

Deputado  Célio  Moreira,  aprovado  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º  turno, do Projeto de Lei  nº 2.523/2011

(relator:  Deputado  Adalclever  Lopes).  Registra-se  a  presença  dos  Deputados

Anselmo  José  Domingos  e  Gustavo  Valadares.  Passa-se à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 1.975/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.951, 1.952, 1.953, 1.956, 1.997, 2.025, 2.027,

2.028, 2.065, 2.137, 2.147, 2.193 e 2.210/2011. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.151/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos dos Deputados  Adalclever  Lopes,  Tiago Ulysses  e  José

Henrique em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Diretor-

Geral do DER-MG pedido de providências para que a estrada que liga o Município de

Manhumirim  à  BR-116,  passando  por  São  João  do  Manhuaçu,  seja  incluída  no

Programa  Caminhos  de  Minas;  Celinho  do  Sinttrocel  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de informações acerca das providências  que serão

tomadas em relação ao rompimento de um bueiro e à queda de acostamento na BR-

381,  próximo  à  Lagoa  do  Pau,  no  distrito  do  Município  de  Jaguaraçu;  seja

encaminhado  à  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos  pedido  de  providências  para

implantar  a  distribuição  domiciliar  de  correspondência  no  Bairro  Renascer  e

adjacências, no Município de Betim; seja encaminhado à Secretaria  de Estado de

Transporte e Obras Públicas pedido de providências para que a pavimentação da

MG- 678, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha, seja incluída no Programa

Minas  Logística  -  Caminhos  de  Minas;  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  o

asfaltamento da estrada intermunicipal que liga os Municípios de Brumadinho e de

Rio Manso seja incluído no Programa Caminhos de Minas; Luzia Ferreira (2) em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as possibilidades de

duplicação e revitalização da rodovia MG-5, na confluência do Anel Rodoviário, na

região  Noroeste  de  Belo  Horizonte;  seja  realizado  debate  público  para  discutir  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2009, que tramita no Congresso Nacional;

Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a construção de passarela

para pedestres e limitadores de velocidade nos três trevos de interseção da MG-050

com o perímetro urbano do Município de Piumhi;  Antônio Carlos  Arantes em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão com a

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para debater a Lei n°

15.775,  de  2005,  e  seus  impactos  para  os  taxistas  e  suas  cooperativas;  Adelmo

Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater a instalação, operação e manutenção das balanças controladas pelo DER-

MG nas rodovias estaduais do Estado, bem como o teor dos contratos firmados com

empresas terceirizadas que operam os referidos equipamentos; Carlin Moura em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o transporte irregular

de substâncias perigosas, em especial carga de combustível, realizado por veículos

sem inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga ou no

Ibama,  conforme  solicitado  pelo  Sindicato  das  Empresas  e  Transportadores  de

Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais; Tadeu Martins Leite

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Montes

Claros  para  debater  as  precárias  condições  da  BR-251,  no  trecho  entre  Montes

Claros e Salinas;  Fred Costa em que solicita  seja realizada reunião de  audiência

pública para debater a situação das obras de recuperação do túnel que permite o

retorno na BR- 365, sentido Belo Horizonte - Nova Lima, e da respectiva passarela;

Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a Comissão de Participação Popular  para debater a infraestrutura da Cidade

Administrativa tendo em vista a queda de janelas e as denúncias de problemas que

afetam  mais  de  16  mil  trabalhadores  e  populares  que  circulam  nas  suas

dependências; Gustavo Valadares e Antônio Júlio (2) em que solicitam seja realizada

visita ao Estádio Independência para verificar "in loco" as condições de visibilidade
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dos  assentos  superiores;  seja  realizada  reunião  desta  Comissão  conjunta  com  a

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para que seja convidado o Comandante-

Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Minas  Gerais,  com  a  finalidade  de  obter

informações  sobre  a  instalação  de  grades  no  Estádio  Independência.

Fica prejudicado o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada audiência pública para debater o processo de expansão do metrô na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  base  no  inciso  I  do  art.  284,  que  declara

prejudicada a discussão ou votação de proposição com objetivo idêntico ao de outra

aprovada. Logo após, são aprovados os relatórios das visitas realizadas aos Estádios

Magalhães Pinto, o Mineirão; Raimundo Sampaio, o Independência; e ao Km 424,3

da BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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 fevereiro de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Valadares.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/2/2012

Às  10h15min,  comparece  na  Igreja  Matriz  Santana,  localizada no  Município  de

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

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

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  a  violação  dos  direitos

humanos decorrentes da enchente que devastou o município, em janeiro deste ano. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Castorina

Leite Oliveira, da Diocese de Leopoldina, e os Srs. Élio Lopes dos Santos e Fernando

Tadeu Gonçalves, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Guidoval,  respectivamente;

Deputado Federal Padre João; Evandro Sérgio de Almeida, Secretário Municipal de

Agricultura de Guidoval;  Vereadores Delso Gerônimo de Almeida Costa e Roberto

Carlos  de  Almeida  da  Câmara  Municipal  de  Guidoval;  Paulo  Sérgio  Resende  do

Carmo,  Coordenador  da  5ª  CRG-DER-Ubá;  Padre  Paulo  Kowalczyk,  da  Paróquia

Santana, de Guidoval; Paulo Sérgio Xavier Virtuoso, Delegado Regional da Polícia
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Civil de Ubá; Major PM Paulo Alex Moreira Silveira, Subcomandante do 21º BPM de

Ubá; Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior, da Câmara Municipal de Viçosa; Sílvio

Vardiere,  Coordenador  da Defesa Civil;  Carlos  Eduardo Pereira Orácio, Secretário

Parlamentar;  Luís Cláudio de Paula Silva, Gerente do Departamento Comercial da

Energisa Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado

Paulo Lamac, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/2/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação do 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

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 os requerimentos dos

Deputados André Quintão e Carlin  Moura em que solicitam seja encaminhado ao

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  o  levantamento  realizado  pelo

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude

do Estado sobre as condições de funcionamento dos conselhos municipais; e Carlin

Moura em que solicita sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal de Contagem as

notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada no dia

14/2/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2012.

Carlin Moura, Presidente – João Leite – Maria Tereza Lara.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/2/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Sebastião

Assis, ocorrido em 20/2/2012, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.734/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

– de Urucuia, com sede no Município de Urucuia.

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 2.734/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Urucuia, com sede nesse Município,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  sociocultural  e

gestão comunitária, 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.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apae  de  Urucuia,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.734/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

ATAS

 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

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

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

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

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.785, 2.788, 2.789, 2.794, 2.796,

2.798, 2.800 e 2.804/2012 e, em virtude de redistribuição, Projetos de Lei nºs 1.276,

1.351, 1.871, 2.118, 2.592 e 2.634/2011 (Deputado André Quintão); Projetos de Lei

nºs 2.783, 2.790, 2.792, 2.793, 2.805 e 2.811/2012 e, em virtude de redistribuição,

Projetos de Lei nºs 1.528 e 1.746/2011 (Deputado Bruno Siqueira); Projetos de Lei

nºs 2.784, 2.797, 2.803, 2.806, 2.809 e 2.810/2012 e, em virtude de redistribuição,

Projeto de Lei nº 2.776/2011 (Deputado Luiz Henrique); Projetos de Lei nºs 2.786,

2.787 e 2.801/2012 e, em virtude de redistribuição, Projetos de Lei nºs 774, 1.915,

2.184, 2.378 e 2.615/2011 (Deputado Delvito Alves); Projetos de Lei nºs 2.782, 2.791,

2.795 e 2.799/2012 e,  em virtude de redistribuição,  Projeto  de  Lei  nº  2.435/2011

(Deputada  Rosângela  Reis);  Projeto  de  Lei  nº  2.781/2012  ,  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012 e, em virtude de redistribuição, Projetos de Lei nºs 92 e

884/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.189, 1.240/2011 (relator: Deputado
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Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); e 2.636/2011 (relator: 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 1.967/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 2.731/2011 (relator:

Deputado Bruno Siqueira);  2.169,  2.730/2011 (relator:  Deputado André  Quintão,  o

segundo em virtude de redistribuição);  e  2.729/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de

Saúde  –  SES  –  o  Projeto  de  Lei  nº  2.077/2011  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – e à SES o Projeto de Lei nº 2.318/2011 (relator:

Deputado Luiz Henrique, o primeiro em virtude de redistribuição). O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011,  no  1º  turno,  deixa  de ser  apreciado em virtude de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião

Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

655, 1.811, 2.780/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro em virtude de

redistribuição); 2.583 e 2.771/2011 (relator: Deputado André Quintão, o primeiro em

virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.722/2011, em turno

único,  deixa  de ser  apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo

regimental pelo relator,  Deputado André Quintão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de  lei  nºs  2.768  e  2.773/2011.  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 fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Luiz Henrique –

Rosângela Reis – Delvito Alves.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/2/2012

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

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

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

reunião se destina a discutir a demissão de professores, a redução do número de

alunos no período noturno e a insatisfação dos alunos com os atos administrativos da

direção do Colégio Estadual Ordem e Progresso, bem como a denúncia de que a Sra.

Mariza  de  Oliveira  Costa,  Diretora  da  Escola,  estaria  perseguindo  e  assediando

moralmente os professores que apoiaram manifestação dos alunos pela manutenção

do turno da noite. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Jorge Wagner Ribeiro Barbosa, Delegado de Polícia Civil, representando

o  Sr.  Jairo  Lellis  Filho,  Chefe  da  Polícia  Civil;  e  Denilson Martins,  Presidente  do

Sindpol,  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 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  das  Deputadas  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Segurança

Pública  para  discutir  a  violência  contra  comunidades  quilombolas  no  Estado,

especialmente  a  ameaça  de  morte  contra  os  Srs.  Vanderlei  Dias,  Vereador  da

Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, e Evanir, da comunidade quilombola de São

Domingos  de  Paracatu;  e  Liza  Prado  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Conselho Tutelar  de Poços de Caldas pedido de informações sobre abuso contra
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criança que teria ocorrido nesse Município, conforme matéria publicada pelo jornal

"Hoje em Dia" nesta data; e seja realizada reunião de audiência pública para discutir

abuso sexual contra criança que teria ocorrido em Poços de Caldas; dos Deputados

Durval  Ângelo e Sargento Rodrigues e da Deputada Liza Prado em que solicitam

sejam encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia Civil cópia do relatório relativo

a visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia à Escola Estadual Ordem e

Progresso, bem como das notas taquigráficas das reuniões de comissões desta Casa

em  que  se  discutiu  a  situação  dessa  Escola;  o  abaixo-assinado  que  solicita  a

destituição  da  Sra.  Mariza  de  Oliveira  Costa,  Diretora  da  Escola,  e  pedido  de

providências  para  a  apuração  de  denúncia  de  desvio  funcional  que  teria  sido

praticado  por  ela,  com  a  audiência  de  Deputados  desta  Casa  no  procedimento

administrativo eventualmente instaurado; dos Deputados Sargento Rodrigues (3) em

que  solicita  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Educação  o  trecho  das  notas

taquigráficas desta reunião que contém a fala do Sr.  Rodrigo Bolívar e pedido de

providências para a ampliação do número de vagas no turno noturno e a criação de

turmas de Ensino de Jovens e Adultos na Escola Estadual Nair de Oliveira Santana;

seja realizada reunião de audiência pública em Teófilo Otôni para debater denúncia

de violação de direitos humanos e perseguição que estariam sendo praticadas contra

o 3º-Sgt. PM Marcos Antônio Chaves Souza; e seja realizada reunião de audiência

pública  em  Teófilo  Otôni  para  debater  tratamento  degradante,  coação  moral  e

perseguição que estariam sendo praticados contra o 3º- Sgt. PM Cloves Bonfim de

Morais;  Paulo  Lamac  (4)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Secretário  de

Defesa Social  e ao Comandante da PMMG as notas taquigráficas da 4ª  Reunião

Extraordinária da Comissão, em Guidoval, e pedido de providências com vistas ao

envio  de  viatura  com  tração  nas  quatro  rodas  para  atender  à  população  desse

Município,  atingido  pela  enchente  do  Rio  Xopotó;  sejam  encaminhados  à

Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião

Extraordinária da Comissão,  em Guidoval,  e  pedido de providências com vistas  à

reclassificação  do  desastre  ocorrido  nesse  Município,  de  modo  a  que  seja

reconhecido o estado de calamidade pública, em vez de situação de emergência;

sejam  encaminhados  aos  Secretários  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  de



809
____________________________________________________________________________

Desenvolvimento  Social  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão, em Guidoval, e pedido de providências para que sejam restabelecidas as

condições  de  vida  e  de  produção  nesse  Município;  e  seja  realizada  visita  à

comunidade quilombola Pimentel, em Pedro Leopoldo, para averiguar denúncia de

que os moradores estariam vivendo em condições subumanas e sofrendo ameaças

de latifundiários; do Deputado Paulo Lamac e da Deputada Liza Prado (2) em que

solicitam  sejam  encaminhados  à  Presidência  do  BDMG  e  às  Superintendências

Regionais da CEF e do Banco do Brasil na Zona da Mata as notas taquigráficas da 4ª

Reunião Extraordinária da Comissão, em Guidoval,  e pedido de providências com

vistas à liberação de recursos em condições especiais para esse Município. 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 fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Sargento Rodrigues – Paulo Lamac.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e Cidadania,

com sede no Município de Sabará.

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  655/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto

Sabarense da Educação e Cidadania, com sede no Município de Sabará, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a promoção da cidadania em
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todos  os  seus  aspectos,  lutando  por  políticas  públicas  que  assegurem  a

implementação da melhoria da qualidade de vida e dos direitos básicos nas áreas de

habitação, educação, saúde, meio ambiente, segurança alimentar e nutricional.

Por meio de projetos e programas, a instituição fomenta a divulgação da cultura, a

defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico e a integração social; busca

a recuperação e a conservação do meio ambiente como fator de promoção da saúde;

incentiva o cooperativismo e o empreendedorismo; experimenta sistemas alternativos

de  produção,  comércio  e  emprego  e  modelos  socioprodutivos;  defende  o

desenvolvimento  social  por  meio  do  crescimento  integrado  e  sustentável  da

comunidades; realiza estudos e pesquisas sobre tecnologias alternativas.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Instituto Sabarense da Educação

e  Cidadania,  consideramos  meritório  que  lhe  seja  outorgado  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 655/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.511/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no

Município de Cana Verde.

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 1.511/2011 pretende declarar de utilidade pública a Corporação
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Musical Santa Cecília,  com sede no Município de Cana Verde, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o desenvolvimento cultural e artístico

da comunidade do referido Município.

Com esse propósito, a instituição busca a democratização da cultura musical por

meio de sua banda de música; estimula a formação artística de seus associados;

mantém escola de música onde são ministradas aulas teóricas e práticas de canto,

instrumentos de sopro e percussão.

Diante do relevante trabalho realizado pela Corporação Musical Santa Cecília em

defesa  da  cultura  musical  da  região  de  Cana  Verde,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.511/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.811/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  Vítimas  da

Enchente de Belo Vale – Amove –, com sede no Município de Belo Vale.

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 1.811/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  Vítimas  da Enchente  em  Belo  Vale  –  Amove –,  com  sede  nesse

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

defesa dos interesses e direitos do segmento que representa.
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Na consecução de seu objetivo, a instituição organiza seus assistidos na busca da

melhoria de suas condições de vida; desenvolve trabalho social voltado aos idosos,

jovens  e  crianças;  realiza  programas  sociais,  culturais  e  desportivos;  presta

assistência a pessoas carentes; luta pelo direito a moradia digna fora de áreas de

risco; incentiva programas de geração de trabalho e renda; orienta sobre educação

ambiental; cultiva a cordialidade entre seus associados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  referida  Associação,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.811/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.457/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sociocultural José Lázaro Henriques, com

sede no Município de Araguari.

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 2.457/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sociocultural José Lázaro Henriques, com sede no Município de Araguari,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social, cultural e educativo,

que tem como escopo a promoção da cultura como ferramenta de inclusão social da

população menos favorecida.

Com esse propósito, a instituição defende a conservação do patrimônio histórico,

artístico  e  cultural  da  região;  mantém  o  Museu  do Disco;  utiliza-se  da  arte  e  da
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educação para difundir  valores sociais e morais;  defende valores universais como

paz, ética, cidadania, direitos humanos e democracia; promove, com a formação de

grupos voluntários, a arte e a cultura por meio de oficinas, palestras e exposições.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Sociocultural  José  Lázaro  Henriques,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.457/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Carlos Mosconi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.671/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  da

Serrinha, com sede no Município de Dom Viçoso.

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 2.671/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro da Serrinha, com sede no Município de Dom Viçoso, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção de

melhorias no bairro em que se insere.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  mutirões  para  ações  comunitárias,

promove atividades culturais, esportivas e de lazer, incentiva os trabalhos artesanais,

institui benefícios para os mais carentes, organiza festas e defende os interesses do

bairro.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação em prol  dos
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moradores do Bairro da Serrinha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.671/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.689/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cívica e Cultural de Uberaba,

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 2.689/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Cívica  e  Cultural  de  Uberaba,  com  sede  no  Município  de  Uberaba,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos e a melhoria da qualidade de vida da comunidade em que se insere.

Com esse propósito, a instituição viabiliza o debate dos problemas locais; mantém

relações com sociedades congêneres; fomenta os vínculos de amizade e fraternidade

entre os associados; promove o respeito aos valores éticos, sociais e culturais; presta

serviços de utilidade pública e de auxílio à comunidade em situações de emergência

e calamidade pública; realiza campanhas preventivas de saúde e de segurança.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  em  prol  da

comunidade, 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° 2.689/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.735/2011

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 Moradores do Bairro Alvorada – Amba

–, com sede no Município de Seritinga.

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 2.735/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Moradores  do  Bairro  Alvorada,  com  sede  no  Município  de  Seritinga,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos

direitos e interesses dos moradores daquela comunidade.

Na consecução de suas finalidades, a instituição promove assistência social voltada

para a proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência, da velhice e

das  pessoas  com deficiência;  luta  em defesa da educação e  da  saúde gratuitas;

incentiva  a  integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  defende  a

preservação  do  patrimônio  histórico  e  cultural;  luta  pela  segurança  alimentar  e

nutricional;  orienta  sobre  a  conservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento

sustentável; fomenta o desenvolvimento econômico e social; combate a pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  de

Moradores do Bairro Alvorada em prol dos mais necessitados, 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° 2.735/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.637 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.637/2011, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação dos Condomínios Horizontais – ACH –, com sede no

Município de Nova Lima, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.637/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Condomínios Horizontais – ACH –,

com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Condomínios

Horizontais – ACH –, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.918/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da proposição em tela,  a Comissão Especial  da  Dívida  Pública,

atendendo a requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, aprovado na 1ª Reunião

Extraordinária de 17/11/2011, requer ao Presidente da Assembleia seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações sobre a constituição da
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dívida do Estado de Minas Gerais para com a Cemig.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  25/11/2011,  vem  o  requerimento  a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa obter informações sobre a constituição da dívida do

Estado  de  Minas  Gerais  para  com  a  Cemig,  bem  como  cópias  dos  seguintes

documentos:  contratos  celebrados,  notas  técnicas  emitidas,  documentos

comprobatórios  de  atos  realizados,  memória  de  cálculo  e  outros  documentos

pertinentes ao caso.

A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º, confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso IX do 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.

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

Assim,  a  proposição  em  pauta  se  traduz  em  legítimo  exercício  de  controle  e

fiscalização desta Casa, razão pela qual deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.918/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 27 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro – Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.129/2011

Mesa da Assembleia

Relatório
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Na  proposição  em  tela,  a  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  atendendo  a

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão aprovado na 2ª Reunião Ordinária

de 1º/12/2011,  requer  ao Presidente  da Assembleia seja solicitado ao Tribunal  de

Contas cópia da íntegra do estudo sobre a dívida pública de Minas Gerais, realizado

pela Diretoria de Controle Externo daquela Corte para subsidiar o relatório anual de

2010, que teve como relator o Conselheiro Sebastião Helvécio.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 12/12/2011, vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise solicita ao Tribunal de Contas cópia da íntegra do estudo

sobre a dívida pública de Minas Gerais, realizado pela Diretoria de Controle Externo

daquela  Corte para  subsidiar  o  relatório  anual  de 2010,  que teve  como relator  o

Conselheiro Sebastião Helvécio.

De acordo com o art. 73, § 1º, inciso II, da Carta Estadual, os atos das unidades

administrativas dos Poderes do Estado se sujeitarão ao controle externo, a cargo da

Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas. Outrossim, o art. 74 da

Constituição  do  Estado  determina  que  a  fiscalização  contábil,  financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração

indireta é exercida, mediante controle externo, pela Assembleia Legislativa,  e pelo

sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

Além disso,  o  art.  76  da  Constituição Estadual  estabelece  as competências  do

referido  Tribunal,  entre as  quais  está a prestação de informações solicitadas pela

Assembleia  Legislativa,  ou  por  comissão  sua,  sobre  assunto  de  fiscalização

financeira. Assim, o Tribunal tem o dever de compartilhar com a Assembleia qualquer

estudo por ele desenvolvido, desde que relacionado às finanças públicas.

O documento ora  solicitado teve por  finalidade avaliar  se  o governo do Estado

disporá de condições para liquidar o contrato de refinanciamento com a União no

prazo  previsto,  matéria  essa  objeto  de  análise  da  Comissão  Especial  da  Dívida

Pública,  instituída  por  esta  Casa  com  o  objetivo  de  estudar  o  processo  de

endividamento  do  Estado  perante  a  União  e  analisar  as  possibilidades  de



819
____________________________________________________________________________

renegociação dos contratos de refinanciamento em vigor. Ressalta-se, portanto, que o

referido documento é de especial importância para os trabalhos da Comissão.

Pelas razões abordadas, entendemos ser pertinente o requerimento em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.129/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 27 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.130/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da proposição em tela,  a Comissão Especial  da  Dívida  Pública,

atendendo a requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, aprovado na 2ª Reunião

Extraordinária de 1º/12/2011, requer ao Presidente da Assembleia seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações sobre os contratos de

financiamento do Estado com a União e com a Cemig.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  13/12/2011,  vem o  requerimento  a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  obter  informações  sobre  os  contratos  de

financiamento do Estado com a União e com a Cemig, assim discriminados: acordos

e aditivos,  detalhamento dos montantes negociados conforme contratos  e valores

calculados e debitados mensalmente a título de atualização monetária, juros reais,

amortizações e demais encargos.

A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º, confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso IX do 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.

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder
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Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

Assim,  a  proposição  em  pauta  se  traduz  em  legítimo  exercício  de  controle  e

fiscalização desta Casa, razão pela qual deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.130/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 27 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.157/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da proposição em tela,  a Comissão Especial  da  Dívida  Pública,

atendendo  a  requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  aprovado  na  3ª

Reunião  Extraordinária  de  6/12/2011,  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações sobre as

dívidas do Estado, detalhadas com memórias de cálculo.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  15/12/2011,  vem o  requerimento  a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa obter  informações  sobre as  dívidas do Estado,

negociadas  no  âmbito  das  Leis  Federais  nos  7.614/87,  7.976/89  e  8.727/93,

detalhadas com as memórias de cálculo.

A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º, confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos
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de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

Assim,  a  proposição  em  pauta  se  traduz  em  legítimo  exercício  de  controle  e

fiscalização desta Casa, razão pela qual deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.157/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 27 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.158/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da proposição em tela,  a Comissão Especial  da  Dívida  Pública,

atendendo a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão aprovado por esse

órgão colegiado, requer ao Presidente da Assembleia seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Fazenda pedido de informações sobre documentos relativos a acordo e

contratos firmados pelo Estado nas negociações realizadas com base na Lei nº 9.496,

de 1997.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  15/12/2011,  vem o  requerimento  a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa obter os seguintes documentos, a fim de subsidiar

os trabalhos da Comissão Especial da Dívida Pública:

a) cópia do acordo estabelecido com a União e demais contratos – juntamente com

respectivos anexos, aditivos, complementos, etc. – firmados pelo governo do Estado
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de Minas Gerais  nas negociações realizadas com base na Lei  nº 9.496,  de 1997

(contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de

dívida);

b) memórias de cálculo dos valores calculados e debitados mensalmente a título de

atualização monetária, juros reais, amortizações e demais encargos, desde o início

da referida negociação, segregando em colunas distintas as parcelas efetivamente

pagas e as que foram capitalizadas, ou seja, que passaram a compor o estoque da

dívida, de forma a demonstrar com exatidão o saldo da dívida ao final de cada mês;

c)  parcela  do  patrimônio  estadual  que  foi  privatizada  no  âmbito  do  Programa

Estadual  de  Desestatização  –  PED  –,  que  fez  parte  do  Programa  de  Apoio  à

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados – PAF –, detalhando-se sua relação

com o subsídio inicial, conforme consta em tabela na cópia do requerimento.

A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º, confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  disciplina,

assegurando  a  competência  de  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de

informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder ou entidade.

Assim,  a  proposição  em  pauta  se  traduz  em  legítimo  exercício  do  controle  e

fiscalização desta Casa, razão pela qual deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.158/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 27 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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